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1. Informacje ogólne
1.1.

Podstawy prawne
Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w:
Uchwale Rady Gminy w Wijewie Nr VII/46/2019 z dnia 21 maja 2019r. w sprawie przyst pieniu do
sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec,
gmina Wijewo
ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz.
1945),
ustaw z 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2018,
poz.2081).

1.2.

Przedmiot, zawarto i metoda sporz dzania prognozy
Niniejsze opracowanie stanowi prognoz
oddzia ywania na rodowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec, gmina Wijewo
Prognoz opracowano na podstawie analizy projektu planu, za
ekofizjograficznych, za
ochrony
rodowiska, informacji o projektowanych inwestycjach oraz materia ów archiwalnych dotycz cych charakterystyki
i stanu rodowiska.
Rozpoznanie aktualnego stanu rodowiska i jego zagro
wynikaj cych z realizacji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec, gmina Wijewo uzupe niono na
podstawie wizji terenowej.
Prognoza zosta a opracowana w celu okre lenia oceny skutków ewentualnych oddzia ywa na
rodowisko, jakie mog nast pi w wyniku realizacji ustale planu. Uwzgl dnia ona wszystkie najwa niejsze
komponenty rodowiska naturalnego i ich wzajemne powi zania oraz warunki ycia mieszka ców.
Prognoz oddzia ywania omawianej planu przedstawiono w zakresie, jaki umo liwia obecny stan wiedzy o
rodowisku oraz przewidywanym zagospodarowaniu terenu.
Zakres merytoryczny prognozy uwzgl dnia warunki okre lone w art. 51 ust. 2 z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o
udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o
ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) i zawiera trzy zasadnicze punkty:
pierwszy - ogólna analiza aktualnego stanu rodowiska na obszarze obj tym planu, ze szczególnym
uwzgl dnieniem jego wra liwo ci i odporno ci na degradacj , wymogów ochrony przyrody i ró norodno ci
biologicznej oraz dotychczasowego sposobu zagospodarowania i u ytkowania terenu i jego wp ywu na
rodowisko, a tak e na jako ycia i zdrowie ludzi,
drugi - omówienie ustale planu, szczególnie tych, które maj wp yw na rodowisko,
trzeci –
ciwa prognoza, któr poprzedza ocena dotychczasowych skutków wp ywu zagospodarowania
przestrzennego na rodowisko oraz przewidywanych oddzia ywa realizacji projektu planu na poszczególne
elementy rodowiska i ich wzajemne powi zania. W tej cz ci zosta y równie przedstawione propozycje
rozwi za mog cych wyeliminowa lub ograniczy negatywne wp ywy na rodowisko.

1.3.

Powi zania z innymi dokumentami
Przy sporz dzaniu planu oraz prognozy oddzia ywania na rodowisko uwzgl dniono przepisy prawne
zawarte w:
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799);
Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2017 poz. 1161);
Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 poz. 868),
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Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268);
Ustawie z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tj. Dz. U. z 2018 poz.
2081)
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614).

-

W prognozie wykorzystano informacje zawarte w nast puj cych opracowaniach:
„Geografia regionalna Polski” J. Kondracki Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2000r.,
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny,
Program Ochrony rodowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 z aktualizacj ,
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 wraz z planem
inwestycyjnym,
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wijewo2001 r.,
Program ochrony rodowiska gminy Wijewo, „EKOMAL” Biuro Us ug Ekologicznych, Wijewo 2006 r.,
Program ochrony rodowiska dla powiatu leszczy skiego NA LATA 2012 – 2016 z perspektyw do roku
2020, Leszno 2012.

2.

Charakterystyka rodowiska
W prognozie oddzia ywania planu na stan rodowiska, przedstawiono charakter rodowiska w sposób
pogl dowy, daj c w ten sposób ogólny wgl d w jego charakter i stan. Ogóln charakterystyk mo na zebra w
kilku punktach dotycz cych po enia i morfologii, budowy geologicznej i z , wód powierzchniowych i
podziemnych, klimatu i ycia biologicznego oraz dotychczasowego przekszta cenia i zanieczyszczenia
rodowiska.
2.1.
2.1.1.

rodowisko
Po

enie i rze ba terenu

Wed ug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego teren opracowania po ony jest w obr bie
prowincji Pojezierzy Po udniowo-ba tyckich, makroregionu Pojezierza Leszczy skiego, w mezoregionie
Pojezierza S awskiego.
Deniwelacje terenu w granicach gminy Wijewo wynosz oko o 40 m. Najni ej po one fragmenty terenu
znajduj si w pó nocnej cz ci, w rejonie rynien jeziornych i wynosz oko o 60,0 m n.p.m. Natomiast najwy ej
wyniesione fragmenty wysoczyzny morenowej obejmuj rz dne oko o 95,0 m npm. Generalnie przewa aj
powierzchnie terasowe, które w szerokiej pradolinie Obry wraz z ci gami jezior rynnowych tworz rys
geomorfologii gminy. Fragment wysoczyzny morenowej wyst puje w cz ci po udniowo -wschodniej, w rejonie
granicy z gmin W oszakowice i Wschow .
Obszar obj ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje miejscowo
Zaborówiec, w gminie Wijewo, powiat leszczy ski, województwo wielkopolskie. Miejscowo le y we wschodniej
cz ci gminy.
2.1.2.

Gleby

Gleby gminy Wijewo nale do przeci tnych. Wska nik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg Instytutu
Uprawy, Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach wynosi 53,7 punktów.
Na terenie gminy nie wyst puj gleby klasy I i II, a gleby klasy III cznie stanowi tylko 26%. Gleby klas
czwartych stanowi 37 %, V - 25 %, VI - 12 %.
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W odró nieniu od klas bonitacyjnych, które w przybli eniu oddaj ogóln warto produkcyjn gleb w
naturalnych warunkach gospodarowania, pe rolnicz ich przydatno okre laj kompleksy rolniczej
przydatno ci.
Kompleksy rolniczej
przydatno ci
%

-

Grunty orne
2
9

3
2

4
33

5
18

6
24

7
12

8
1

9
1

Okre laj c ogólnie stopie funkcjonalnej przydatno ci gleb, to:
kompleksy glebowe od 2-5 i 8 zaliczy mo na do terenów korzystnych dla produkcji rolnej (stanowi 63 %),
Kompleksy 6, 7, 9 ma o przydatne dla produkcji rolnej, korzystne dla rozwoju funkcji pozarolniczych (37 %).

Na obszarze opracowania planu wyst puj grunty orne klas bonitacyjnych IIIb-VI. S to gleby bielicowe
wytworzone na piaskach lu nych (grunty orne VI klasy bonitacyjnej – kompleks ytni bardzo s aby) oraz gleby
pseudobielicowe wytworzone na glinach piaszczystych (grunty orne IVb klasy bonitacyjnej – kompleks ytni dobry
i bardzo dobry)
2.1.3.

Wody powierzchniowe i podziemne

Gmina Wijewo w ca ci po ony jest w dorzeczu Odry. System wodny obszaru uwarunkowany jest budow
geologiczn , stosunkami geomorfologicznymi i litologicznymi. Gówn osi drena ow obszaru jest rzeka Obrzyca, która
poprzez system swych odpywów odwadnia obszar w kierunku pó nocnym i zachodnim. Niemal ca a pó nocno - zachodnia
cz gminy odwadniana jest poprzez Mynówk Kaszczorsk w kierunku pónocnym do Obrza skiego Kana u Poudniowego,
niewielki fragment pónocno - zachodnie cz ci gminy do Dopywu z jeziora Dominickiego; cz zachodnia poprzez Kana
Samka i Bre ski dalej rzek Czernic w kierunku zachodnim do Obrzycy.
ównym u ytkowym poziomem wodono nym gminy Wijewo jest czwartorz dowy poziom
mi dzyglinowy. Poziom mi dzyglinowy posiada korzystne parametry filtracyjne, co zwi zane jest z jego
stosunkowo du mi szo ci wykszta ceniem jako piaski rednioziarniste, gruboziarniste i wiry, rzadziej piaski
drobnoziarniste. Poziom ten zasilany jest przez infiltracj opadów poprzez nadleg y kompleks piasków i glin
zwa owych lub przez przes czanie wód z poziomu gruntowego.
Czwartorz dowe wody gruntowe na obszarze planu tworz zwierciad o o charakterze swobodnym na
boko ci 7,8 -15,6 m p.p.t, rednio 11,8 m p.p.t. G boko zalegania zwierciad a wód gruntowych jest
skorelowana z rz dna terenu. Wahania zwierciad a wód oszacowano na 1 m. Przep yw wód gruntowych odbywa
si w kierunku pó nocno- zachodnim tj. w kierunku cieku przep ywaj cego w pobliskim obni eniu dolinnym. Wody
gruntowe zasilane s poprzez bezpo redni infiltracje opadów. Poziom wód gruntowych w rejonie opracowania
nie ma znaczenia u ytkowego.
Obszar obj ty planem le y w obr bie G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 304 „Zbiornik
mi dzymorenowy Przem t (dawniej Zb szy ), gromadz cego wod w czwartorz dowych utworach porowych.
Wg. klasyfikacji A.S. Kleczkowskiego zbiornik ten zaliczony zosta do obszarów podlegaj cych wysokiej ochronie
(OWO).
2.1.4.

Klimat

Analizowany obszar, nale y do strefy klimatu umiarkowanego w obszarze wzajemnego przenikania si
wpywów oceanizmu atlantyckiego i kontynentalizmu wschodnioeuropejskiego. Udzia cech klimatu morskiego jest tu jednak
wi kszy. Na warunki klimatu lokalnego maj wpyw mi dzy innymi takie elementy jak: uksztatowanie terenu, pokrycie szat
ro linn , g boko zalegania wód gruntowych, du e powierzchnie wód otwartych.
Najkorzystniejszymi warunkami klimatu lokalnego charakteryzuj si obszary wysoczyzny oraz fragmenty wy szych
poziomów terasowych. Tereny te s dobrze przewietrzane, nasonecznione i cechuj si ma wilgotno ci . Natomiast
obni enia terenu ni szych poziomów terasowych dna rynien charakteryzuj si podwy szon wilgotno ci powietrza,
5
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utrudnionym przewietrzaniem. S to tereny cz stych inwersji temperatur oraz gromadzenia si mas chodnego powietrza, a
tak e cz stego wyst powania mgie.
Wedug regionalizacji W. Ikonowicza, gmina Wijewo po ona jest w obr bie regionu sko-wielkopolskiego,
reprezentuj cego obszar przewagi wp ywów oceanicznych. Amplitudy temperatur s mniejsze od przeci tnych w Polsce.
Wiosna i lato wczesne i ciepe (+ 18,1 oC w lipcu), zima agodna (-3,6 o C w styczniu) i krótka z nietrwa pokryw nie
utrzymuj si przez ok. 60 do 65 dni. Dugo okresu wegetacyjnego wynosi ok. 220 dni. Roczna suma opadów wynosi nieco
ponad 550 mm, tj. poni ej redniej krajowej. Wyj tkowo du a jest ilo dni z mg - 53,8.
2.1.5.

Lasy
Dominuj ce typy siedliskowe wyst puj ce w rejonie opracowania to bor wie y i bor mieszany. Lasy
li ciaste zajmuj znacznie mniejsze powierzchnie. W borze wie ym dominuje sosna a runo tworz : borówka
czarna, trzcinnik le ny, gajnik l ni cy, rokiet pospolity, wid oz b miotlasty, borówk brusznica, wrzos pospolity. W
borze mieszanym obok sosny wyst puj d by szypu kowe i bezszypu kowe, a w runie konwalia majowa,
konwalia dwulistna i szczawik zaj czy. Miejscami na wydmach wyst puj zespo y boru suchego, w którym runo
tworz : chrobotki, szczotlicha siwa, kostrzewa owcza, wid oz b miotlasty, wrzos pospolity. Bardziej urozmaicone
typy siedlisk cechuj rejon jezior: Wielkiego, Ma ego i Trzebidzkiego. Wyst puj tu drzewostany brzozowe,
bukowe i wierkowe, a na glebach bagiennych drzewostany olchowe i jesionowe. Na terenie obj tym
opracowaniem mpzp nie wyst puj wi ksze kompleksy le ne, a jedynie pojedyncze cz ciowo zadrzewione
dzia ki, oznaczone w ewidencji gruntów jako dzia ki le ne.
2.1.6.

wiat ro lin i zwierz t

Dominuj cym gatunkiem drzewostanu jest tu sosna zwyczajna (Pinus silvestris) z pojedynczymi
nasadzeniami brzozy brodawkowatej (Betula pendula). Warstwa podszytu jest ma o zró nicowana, wyst puje tu
samosiew, d bu, kaliny koralowej, kruszyny pospolitej i dzikiego bzu czarnego. Runo jest zró nicowane,
wyst puj tu: mchy, borówka czarna, borówka czernica, orlica pospolita, kostrzewa owcza, miejscami chrobotek.
Jest to siedlisko boru wie ego, gleby tego siedliska zaliczy mo na do typu darniowo-bielicowego,
wytworzonego na piaskach gliniastych, s abo gliniastych, a miejscami nawet na piaskach wie ych.
wiat zwierz cy jest równie charakterystyczny dla tego typu siedlisk terenów rolniczych. Wiele gatunków
zwierz t znajduje tu sprzyjaj ce warunki do erowania jak i okresowo do bytowania. Z saków pojawiaj si m.in.
druj ce sarny (Capreolus capreolus), dziki (Sus scrofa), lisy (Canis vulpes), a z ptaków stwierdzono okresowe
bytowanie kilku pospolitych ptaków: sosnówki (Periprarus Ater), trznadla (Emberiza citrinella, sójki (Garrulus
grandarius), kosa (Turdus merula), piewaka (Turdus philomelos), pierwiosnka (Phylloscopus collybita),
piecuszka (Phylloscopus trochilus), mucho ówki obnej (Ficedula hypolecua), modraszka (Cynistes caeruelus),
bogatki (Parus major), zi by (Fringilla coelebs).
2.2. Stan rodowiska i zagro enia
2.2.1.

Stan i zagro enia powietrza atmosferycznego

St enie zanieczyszcze w powietrzu atmosferycznym jest zwi zane ze stopniem koncentracji róde emisji
zanieczyszcze , wielko ci emisji, warunkami rozprzestrzeniania si zanieczyszcze oraz wpywem zanieczyszcze
transgranicznych. St enia podstawowych zanieczyszcze charakteryzuj si du zmienno ci w ci gu roku. W okresie
zimowym obserwuje si znaczny wzrost st
SO2 i pyu zawieszonego. Wzrost st
w sezonach grzewczych obserwuje si
w szczególno ci na terenach zabudowy mieszkaniowej (emisja niska). Gównym ródem emisji, np.: benzenu, w glowodorów
pier cieniowych czy metali ci kich jest sektor komunalny (spalanie w gla) oraz transport samochodowy. Emisje pyów i gazów
pochodz cych ze róde naturalnych (np. erozji gleb, procesów gnilnych jak i zwi zanych z dziaalno ci czowieka) maja
zasadniczy wpyw na stan jako ci powietrza atmosferycznego.
Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery w wyniku dziaalno ci czowieka mo na podzieli na nast puj ce grupy:
- energetyczne spalanie paliw - gówne ródo emisji SO2, CO2, CO, pyów i tlenków azotu,
- produkcja wyrobów przemysowych - gówne ródo emisji lotnych zwi zków, organicznych, metanu, py ów, SO2,
6
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-

NO2, i CO2,
transport - znaczny udzia w emisji CO, NOx, SO2, lotnych zwi zków organicznych,
niska emisja z ogrzewania budynków mieszkalnych i obiektów u yteczno ci publicznej - emisja tzw. gazów
szklarniowych, w glowodorów aromatycznych i dioksan.

Zgodnie z opublikowan przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska w Poznaniu „Informacj o stanie rodowiska i
dziaalno ci kontrolnej wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska w powiecie leszczy skim ziemskim w
roku 2014” oceny jako ci powietrza w strefach dokonano z uwzgl dnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze wzgl du
na ochron zdrowia ludzi oraz ze wzgl du na ochron ro lin. Wynikiem oceny, zarówno pod k tem kryteriów dla ochrony
zdrowia jak i kryteriów dla ochrony ro lin, dla wszystkich substancji podlegaj cych ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z
poni szych klas:
- do klasy A – je eli st enia zanieczyszcze na terenie strefy nie przekraczaj odpowiednio poziomów dopuszczalnych i
poziomów docelowych;
- do klasy B – je eli st enia zanieczyszcze na terenie strefy przekraczaj poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczaj
poziomów dopuszczalnych powi kszonych o margines tolerancji;
- do klasy C – je eli st enia zanieczyszcze na terenie strefy przekraczaj poziomy dopuszczalne powi kszone o
margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest okre lony – poziomy dopuszczalne i poziomy
docelowe.
Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszcze uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzgl dnieniem
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
Nazwa
powiatu/strefy

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji

NO2

SO2

CO

C6H6

A

A

A

A

wielkopolska
leszczy ski

py
PM2,5
A

py
PM10
C

BaP

As

Cd

Ni

Pb

O3

C

A

A

A

A

A

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszcze uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzgl dnieniem kryteriów
ustanowionych w celu ochrony ro lin
Nazwa powiatu/strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszcze dla obszaru ca ej strefy
SO2
NOx
O3
A
A
A

wielkopolska
leszczy ski

2.2.2.

Stan czysto ci wód powierzchniowych i podziemnych

Obszar obj ty planem po ony jest w granicach Jednolitej Cz ci Wód Powierzchniowych
PLRW6000251564899 o nazwie M ynówka Kaszczorska z jez. Wiele skim, Bia ym- Mia kiem, Lgi sko.
Na podstawie rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych cz ci wód powierzchniowych oraz rodowiskowych norm jako ci dla substancji priorytetowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1187) WIO Pozna przedstawi : Wyniki bada , klasyfikacja wska ników i oceny za rok 2017
Wyniki przedstawiono w tabeli poni ej:
Nazwa JCWP

Kod JCWP

Ocena spe nienie
wymaga dla obszarów

Stan
ekologiczny

Stan
chemiczny

aby

poni ej stanu
dobrego

Stan wód

chronionych

1
ynówka
Kaszczorska z jez.

PLRW6000251564899

2
N

3

4

5

N

N

y

Wiele skim, Bia ymMia kiem, Lgi sko
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*Ocena spe nienia wymaga dla obszarów chronionych:
1b

cych jednolitymi cz ciami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno ci w wod przeznaczon do

spo ycia,
2. przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dia których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest wa nym czynnikiem w ich ochronie,
3. przeznaczonych do bytowania ryb,
4.
cych jednolitymi cz ciami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym k pieliskowych,
wra liwych na eutrofizacj wywo an zanieczyszczeniami pochodz cymi ze róde komunalnych. N - niespe nione wymogi

Reasumuj c, analizowana JCWP M ynówka Kaszczorska z jez. Wiele skim, Bia ym- Mia kiem, Lgi sko
nadal odznacza si z ym stanem wód. G ównym celem rodowiskowym jest osi gni cie dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
Cele ochrony rodowiska dla jednolitych cz ci wód (JCW) zgodnie z Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia
18 pa dziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Kod JCW

PLRW6000251564899

Nazwa
obszaru
chronionego
Obszar
Chronionego
Krajobrazu
"Pojezierze
awsko- Przem ckie"
Przem cki
Park
Krajobrazowy (Wielkopolski)
Pojezierze S awskie

Ostoja Przem cka

Cel rodowiskowy dla obszaru chronionego
Zachowanie i utrzymywanie w stanie zbli onym do naturalnego cieków,
mokrade i torfowisk.
Zachow. fragmentu krajobrazu polodowcowego. Ogranicz. zmian stos.
wodnych i regulacji cieków. Wyklucz. niszczenia obsz. zabagnionych i
zatorfionych oraz eksploatacji torfu.
Utrzymanie lub odtworzenie w ciwego stanu ochrony. W ciwy stan
ochr. trzciniaka wymaga: zachow. wodnych szuwarów trzcinowych. --ciwy stan ochr. krakwy wymaga: zachow. natur. mozaiki
mokrad owego krajobrazu, zwykle z udz. ró nych silnie zaro ni tych zb.
wodnych. --- W ciwy stan ochr. g si g gawy wymaga: zachow. natur.
mozaiki mokrad owego krajobrazu, zwykle z udz. ró nych silnie
zaro ni tych zb. wodnych. --- W ciwy stan ochr. b ka wymaga:
zachow. bagiennych, podtopionych szuwarów. --- W ciwy stan ochr.
go a wymaga: zachow. akwenów z le
stref brzeg. bogat w
drzewa dziuplaste, zachow. spokoju tafli wody w okr. wodzenia m odych.
--- W ciwy stan ochr. b czka wymaga: zachow. podtopionych
szuwarów. --- W ciwy stan ochr. podró niczka wymaga: zachow.
bagiennego char. biotopu. --- W ciwy stan ochr. kani rudej wymaga:
zachow. akwenów i ter. podmok ych w krajobrazie. --- W ciwy stan
ochr. w satki wymaga: zachow. bagiennych podtopionych szuwarów. --ciwy stan ochr. perkoza dwuczubego wymaga: zachow. akwenów z
du ym lustrem wody i natur. ro linno ci szuwarow i p ywaj .
[Wymaga wg. proj. dokumentacji PZO: Zachowanie szuwarów na
brzegach jezior i bagiennych szuwarów w innych lokalizacjach,
utrzymanie na ograniczonym poziomie presji turystyki i rekreacji wodnej,
ograniczenie zabudowy w pobli u brzegów jezior.].
Utrzymanie lub odtworzenie w ciwego stanu ochrony. W ciwy stan
ochr. chronionych w obszarze gat. ryb wymaga (wg. najbardziej
wymagaj cego gat.): Ci
ekologiczna - brak sztucznych przegród
wy szych ni 10 cm. EFI+ w klasie I lub II. Jako hydromorfologiczna
r. arytm. ocen elementów: geometria koryta, substrat denny,
charakterystyka przep ywu, charakter i modyfikacja brzegów, mobilno
koryta, ci
cieku wg PN-EN 14614) 4 gat. ramienic. Strefa fotyczna
>15 m g b. lub do dna jez. Wyst powanie ramienic >5 m g b.. lub do
dna jez. pH stabilne, 7-8,5. Brak gat. obcych z ew. wyj tk.
dopuszczalnej moczarki kanad. Brak gat. ekspansywnych jak rogatek
sztywny, rdestnica grzebieniasta, glony nitkowate. Brak dominacji sinic.
Wykluczenie presji dop ywu cieków, eutrofizacji, u ytkowania
dkarskiego i in. u ytkowania rekreacyjnego, fragmentacji strefy
brzegowej, szuwarów i litoralu, która mog aby pogarsza parametry
wody lub stan ro linno ci ramienicowej. --- W ciwy stan ochr.
starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych (3150)
wymaga: zaostrzone parametry fizykochemiczne: przezroczysto (wid.
kr ka Secchiego) >2,5 m (w p ytszych do dna), niezale nie od
wspó czyn. Schindlera; pokrycie pleustofitów wody nie g biej ni 10 cm
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ppt. Brak sieci rowów i kana ów melioracyjnych oraz innych elementów
infrastruktury melioracyjnej odwadniaj cych torfowisko b
infrastruktura melioracyjna w wystarczaj cym stopniu „zneutralizowana”
na skutek podj tych dzia ochronnych (zasypywanie rowów, budowa
przegród itp.). --- W ciwy stan ochr. obni
na pod u torfowym z
ro l. przygie kow (7150) wymaga: poziom wody w przedziale 10 cm ppt
- 2 cm npt. Brak sieci rowów i kana ów melioracyjnych oraz innych
elementów infrastruktury melioracyjnej odwadniaj cych torfowisko b
infrastruktura melioracyjna w wystarczaj cym stopniu „zneutralizowana”
na skutek podj tych dzia ochronnych (zasypywanie rowów, budowa
przegród itp.). --- W ciwy stan ochr. torfowisk nakredowych (7220)
wymaga:pPoziom wody 0-10 cm ppt (dla k ociowisk dopuszcz. 0-10 cm
ppt). --- W ciwy stan ochr. górskich i nizinnych torfowisk zasadowych
o charakterze m ak, turzycowisk i mechowisk (7230) wymaga: poziom
wody w przedziale 10 cm ppt - 2 cm npt. Stabilne zasilanie wodami
podziemnymi pH>7. Brak sieci rowów i kana ów melioracyjnych oraz
innych elementów infrastruktury melioracyjnej odwadniaj cych
torfowisko b
infrastruktura melioracyjna w wystarczaj cym stopniu
„zneutralizowana” na skutek podj tych dzia
ochronnych
(zasypywanie rowów, budowa przegród itp.). --- W ciwy stan ochr.
gów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0)
wymaga: uwodnienie (w tym, je li dotyczy, dynamika zalewów)
normalne z punktu widzenia odpowiedniego podtypu (zbiorowiska
ro linnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i re im hydrolog.
cieków, je eli s siaduj z gami. --- W ciwy stan ochr. selerów
otnych wymaga: uwilgotnienie optymalne (pod e wilgotne, stabilny
poziom wód). --- W ciwy stan ochr. bobra wymaga: tolerowanie
dzia bobrów. --- W ciwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy
erowej, po rednio zachowania lub odtworzenia naturalnego zró nicow.
siedlisk ryb i p azów. --- W ciwy stan ochr. kumaka niz. wymaga:
zachow. miejsc l gowych, w postaci (zale nie od specyf. obszaru)
stawów lub kompleksów drobnych zbiorn. wodnych o naturalnym
charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w
krajobrazie. --- W ciwy stan ochr. kozy wymaga, oprócz celu
skonsolidowanego dla ryb: Gdy wyst. w starorzeczach, zachow.
starorzeczy w stanie natur. Gdy wyst. w rowach, obecno namu ów.
Gdy wyst. w jeziorach naturalno strefy brzeg. i litoralu. Wzgl.
liczebno >0,01 os./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe (ADULT, JUV,
YOY) i YOY+JUV>50%; udzia >5% w zespole ryb i minogów. --ciwy stan ochr. ró anki wymaga, oprócz celu skonsolidowanego dla
ryb: Zaro n. wody przez ro linno >50%. Wzgl dna liczebno ma y
skójkowatych >0,1 os./m2. Gdy wyst. w jez. naturalno strefy litoralu i
wyst. ma y skójkowatych >0,1 os./m2. Wzgl. liczebno >0,01 os./m2,
>25 osobn. 20% w zespole ryb i minogów. --- W ciwy stan ochr.
czerwo czyka nieparka wymaga: naturalne war. wodne siedliska
kowego, lokalnie podmok e i wilgotne, w tym je li dotyczy z zaro n.
rowami z wyst. szczawi, ale umo liw. koszenie k.

Obszar Natura 2000 Jezioro Brenno PLH300018
Jezioro Bre skie jest jeziorem przep ywowym, zasilanym wodami M ynówki Kaszczorskiej. Powy ej obszaru ciek
ten przebiega m.in. przez jeziora Lginko i Lgi sko, a nast pnie jeziora Lincjusz i Bia e-Mia kie. Po przep yni ciu
przez Jezioro Bre skie, M ynówka Kaszczorska przebiega przez jezioro Wiele skie-Trzytoniowe, sk d wyp ywa
jako Kana Kaszczorski, który nast pnie wpada do Obrza skiego Kana u Po udniowego (Rastrowa Mapa
Podzia u Hydrograficznego Polski, arkusze M-33-9-A i M-33-9-B). Wed ug Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry obszar znajduje si w jednolitej cz ci wód powierzchniowej rzek o nazwie M ynówka
Kaszczorska z jez. Wiele skim, Bia ym-Mia kim, Lgi sko (kod PLRW6000251564899). Stanowi ona naturaln
cz
wód o z ym stanie bez ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych. Ponadto, pó nocna cz
obszaru
Natura 2000 po ona jest w jednolitej cz ci wód jezior o nazwie Bia e-Mia kie (kod PLLW10029). Stanowi ona
naturaln cz
wód zagro on ryzykiem nieosi gni cia celów rodowiskowych.
Obszar obj ty planem po ony jest w granicach Jednolitej Cz ci Wód Podziemnych (JCWPd)
PLGW600069 o numerze 69. JCWPd nr 69 znajduje si na obszarze wodnym rodkowej Odry. Jej powierzchnia
9
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to 2366km2. Na opisywanym terenie znajduje si 5 GZWP o numerach 150, 302, 304, 305, 306. W obr bie
omawianego systemu wodono nego wyodr bniono dwa pietra wodono ne o znaczeniu u ytkowym:
czwartorz dowe i neogenskie. Utworami buduj cymi warstw wodono
danego obszaru JCWPd 69 s utwory
porowe. Pod wzgl dem stratygraficznym i litologicznym s to piaski mioce skie i czwartorz dowe. redni
wspó czynnik k filtracji dla danej JCWPd wynosi 10"4 - 106, a rednia mi szo utworów wodono nych to 6-55m.
W zwi zku z powy szych analizowany teren znajduje si w obszarze JCWPd 69, gdzie nadk ad warstwy
wodono nej stanowi g ównie utwory przepuszczalne, lokalnie utwory s aboprzepuszczalne.
Poni ej w tabeli przedstawiono charakterystyk JCWPd 69, zgodnie z z charakterystyk Jednolitych
Cz ci Wód Podziemnych, stanowi
za cznik nr 2 do Planu gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza
Odry
Jednolita
cz
podziemnych (JCWPd)
Europejski
JCWPd

kod Nazwa
JCWPd

PLGW600069

69

wód Lokalizacja
Region wodny Nazwa
dorzecza
rodkowej Odry Odra

Ocena stanu
RZGW

ilo ciowego chemicznego

Wroc aw dobry

dobry

Ocena
nieosi gni cia
celów
rodowiskowych
niezagro ona

Monitoring wód podziemnych na obszarach dorzeczy w Polsce prowadzony jest zgodnie z
rozporz dzeniem w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych cz ci wód powierzchniowych i
podziemnych. Ocena stanu JCWPd przyj ta w Planach Gospodarowania Wodami dla dorzecza Odry w cz ci
dotycz cej stanu chemicznego pochodzi z „Raportu o stanie chemicznym i ilo ciowym jednolitych cz ci wód
podziemnych dla obszarów dorzeczy zgodnie z wymaganiami RDW z listopada 2008, a w cz ci dotycz cej
stanu ilo ciowego JCWPd z „Opracowania analizy presji i wp ywów zanieczyszcze antropogenicznych w
szczegó owym uj ciu jednolitych cz ci wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania
programów dzia
i planów gospodarowania wodami" z maja 2007r. Tak wi c przyj ta w Planie
Gospodarowania Wodami dla dorzecza Odry ocena stanu analizowanej JCWPd 71 zosta a wykonana w 2008r. w
oparciu o klasyfikacj wg Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008r., nr 143, poz. 896). Ocena ta zosta a opublikowana w
„Raporcie o stanie chemicznym i ilo ciowym jednolitych cz ci wód podziemnych dla obszarów dorzeczy zgodnie
z wymaganiami RDW z listopada 2008r.
Z uwagi na to, i Plan Gospodarowania Wodami dla dorzecza Odry zosta opracowany w 2011 r, analiza
stanu ilo ciowego oraz chemicznego mo e by dla niektórych JCWPd nieaktualna. Maj c na uwadze rzetelno
oraz aktualno przedstawianych informacji dokonano oceny aktualnego stanu analizowanej JCWPd 71,
wykorzystuj c dane i informacje dost pne na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w
Poznaniu. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony rodowiska (w tym przypadku Pozna ) w oparciu o Program PM
prowadz badania jako ci wód podziemnych w ramach JCWPd, w poszczególnych punktach pomiarowokontrolnych. Wyniki analiz uwzgl dniane s w rocznych sprawozdaniach lub raportach o stanie rodowiska.
Aktualnie obowi zuj cym na terenie województwa wielkopolskiego jest „Program Pa stwowego Monitoringu
rodowiska województwa wielkopolskiego na lata 2013-2015" (dalej PM WW). Za ono w nim monitoring 18
JCWPD, w tym 5 szczególnie nara onych na zanieczyszczenia ze róde rolniczych. Badania i ocena stanu
chemicznego JCWPd zgodnie z przyj tym zadaniem w PM WW prowadzone s przez:
Pa stwowy Instytut Geologiczny w sieci krajowej monitoringu, w oko o 110 punktach pomiarowych,
w ramach:
- monitoringu diagnostycznego, którym b obj te wszystkie jednolite cz ci wód podziemnych w roku 2015,
- monitoringu operacyjnego, którym obj te b
jednolite cz ci wód podziemnych uznane za zagro one
nieosi gni ciem okre lonych dla nich celów rodowiskowych w roku 2013 i 2014;
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Poznaniu w ramach:
10

PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU W REJONIE WSI ZABORÓWIEC, GMINA WIJEWO

-

sieci pomiarowej na obszarach szczególnie nara onych na zanieczyszczenia pochodzenia
rolniczego w latach 2013-2015
Ostatnie wyniki monitoringu wód podziemnych w województwie wielkopolskim zosta y opublikowane w „Raporcie o
stanie rodowiska w Wielkopolsce w roku 2013" oraz „Ocenie jako ci wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach
monitoringu operacyjnego sianu chemicznego wód podziemnych w 2013r. (wg bada PIG)". aden z wyznaczonych w 2013r.
punktów pomiarowych nie by zlokalizowany w obszarze analizowanej JCWPd 71. W latach 2010-2012 równie nie
wyznaczono w ramach JCWPd 71 adnego punktu monitoringu wód podziemnych.
W zwi zku z powy szym nale y przyj stan ilo ciowy i jako ciowy JCWPd 71, taki jaki zosta okre lony w Planie
Gospodarowania Wodami dla dorzecza Odry. Brak jest bowiem pó niejszych wyników monitoringu stanu wód podziemnych
dla tej JCWPd.
2.2.3.

Zanieczyszczenie gleb
Gleby stanowi jeden z podstawowych zasobów rodowiska przyrodniczego, wp ywaj cego
bezpo rednio na kszta towanie si szaty ro linnej i sposoby przyrodniczego u ytkowania powierzchni ziemi.
Zró nicowanie rze by terenu, budowy geologicznej i stosunków wodnych, wp yn o decyduj co na wykszta cenie
ró nych typów gleb. Szczególnie wyra nie widoczne jest zró nicowanie zwi zane z rze
terenu.
Potencjalnie, najwi ksze zagro enie dla gleb obszaru gminy mo e stanowi przeznaczanie gruntów pod
zabudow i jej degradacja zwi zana z zanieczyszczeniami ciekami komunalnymi, rodkami chemicznymi
stosowanymi w rolnictwie i substancjami ropopochodnymi. Szkodliwy wp yw na gleby mo e mie gnojowica
ywana przez rolników na polach i kach. Nadmiar azotu i fosforu, którego jest ród em, mo e powodowa
powstawanie rakotwórczych azotynów. Degradacja gleb zwi zana jest równie z wodami p yn cymi nios cymi
cieki bytowe, jak równie zanieczyszczeniami powodowanymi przez ruch ko owy na trasach o jego du ym
nat eniu lub w pobli u stacji paliw.
Aktualne akty prawne w Polsce tworz skuteczne instrumenty pozwalaj ce na ochron gleb, s to
ównie:
- ustawa o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 954), która okre la zasady odpowiedzialno ci za zapobieganie szkodom w rodowisku i napraw
szkód w rodowisku,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799), która definiuje
zasad ochrony powierzchni ziemi, polegaj ca mi dzy innymi na utrzymaniu jako ci gleby co najmniej na
poziomie kryteriów okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 9 wrze nia 2002 r. (Dz. U. Nr
165, poz. 1359) w sprawie standardów jako ci gleby oraz standardów jako ci ziemi.
Równocze nie oba dokumenty legislacyjne formu uj podstawy prawne do egzekwowania obowi zku
rekultywacji gleb w oparciu o wymierne wska niki. Przyj te zasady ochrony rodowiska glebowego odpowiadaj
praktyce stosowanej w innych krajach europejskich i s zgodne z za eniami tworzonej obecnie Europejskiej
Strategii Ochrony Gleb. Poziomy ochrony gleby i ziemi przyj te w Rozporz dzeniu uzale nione s od sposobu
ytkowania gruntów i pozwalaj na zabezpieczenie retencyjnej funkcji gleby, a wi c umo liwiaj równoczesn
ochron wód gruntowych.
Stan gleb wywiera bezpo redni wp yw na inne elementy rodowiska jak stan wód, przydatno rolnicz ,
ró norodno florystyczn i architektur krajobrazu, a tak e na zdrowotno jej mieszka ców, dlatego te ,
ochrona gruntów jest bardzo istotnym elementem ochrony rodowiska.
2.2.4.

Zagro enia zwi zane z transportem i powa ne awarie
Transport jest powa nym ród em zanieczyszczenia rodowiska zarówno w skali lokalnej jak i globalnej.
Jest on zwi zany z emisj zanieczyszcze do powietrza jak i zwi kszeniem nat enia ha asu. W ostatnich latach
w Polsce nast pi gwa towny rozwój transportu drogowego, prawie dwukrotnie wzros a liczba prywatnych
samochodów.
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Wzrost ilo ci samochodów wi e si równie z powstawaniem ilo ci odpadów wskutek wycofywania z
ruchu pojazdów ju wyeksploatowanych.
Znacz cym zagro eniem dla rodowiska mog by równie zbiorniki magazynowe substancji znajduj ce
si na stacjach paliw oraz urz dzenia techniczne w zak adach magazynuj cych lub stosuj cych w procesie
produkcji toksyczne rodki przemys owe (amoniak, chlor, produkty ropopochodne).
Zagro enia powodowane przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzaj ce
zagro enia dla zdrowia i ycia ludzi oraz katastrofy wywo ane przez si y natury powoduj konieczno prewencji i
przeciwdzia ania w celu zapewnienia bezpiecze stwa gminy.
Zgodnie z definicj „powa na awaria” – to zdarzenie, w szczególno ci emisja, po ar lub eksplozja
powsta a w trakcie procesu przemys owego, magazynowania lub transportu, w których wyst puje jedna lub
wi cej niebezpiecznych substancji, prowadz ce do natychmiastowego powstania zagro enia ycia lub zdrowia
ludzi lub rodowiska lub powstania takiego zagro enia z opó nieniem.
Na terenie gminy Wijewo mog wyst pi zagro enia:
naturalne (powodzie, po ary, wichry, susze, gradobicia),
zagro enia cywilizacyjne (transport materia ów niebezpiecznych),
awarie urz dze przemys owych i infrastruktury technicznej.
Wymienione zagro enia mog w niesprzyjaj cych warunkach przyj znamiona powa nych awarii o
znacznym zasi gu.
Na terenie obj tym planem i w s siedztwie nie ma zak adów du ego (ZDZ) i zwi kszonego ryzyka (ZZR)
wyst powania powa nych awarii.
2.2.5.

Zagro enie ha asem
Ze wzgl du na rodowisko wyst powania mo emy dokona podzia u ha asu na trzy podstawowe grupy:
ha as w przemy le (przemys owy),
ha as w pomieszczeniach mieszkalnych, u yteczno ci publicznej i terenach wypoczynkowych (komunalny),
ha as od rodków transportu (komunikacyjny).

Ha as przemys owy
Poziomy ha asów przemys owych kszta tuj si w sposób indywidualny dla ka dego obiektu i zale od
zbioru maszyn i urz dze ha asotwórczych, izolacyjno ci obudowy hal przemys owych oraz prowadzonego
procesu technologicznego.
Zak ady przemys owe i warsztaty us ugowe s ród ami ha asu o ograniczonym zasi gu oddzia ywania,
wp ywaj one na warunki klimatu akustycznego, jednak e wp yw ten ma charakter lokalny. Takie stacjonarne
ród a ha asu mog jednak powodowa uci liwo ci dla osób zamieszkuj cych w ich najbli szym s siedztwie i
podlegaj ci ej presji tego zjawiska. G ówn przyczyn zwi zan z wyst powaniem niekorzystnych warunków
akustycznych powodowan dzia alno ci zak adów us ugowych i przemys owych s cz sto b dne decyzje
lokalizacyjne.
Ha as komunikacyjny
ród em ha asu komunikacyjnego na obszarze gminy jest ruch samochodowy, zw aszcza ruch ci arowy
na drogach krajowych oraz na drogach powiatowych.
Czynnikami wp ywaj cymi na poziom ha asu komunikacyjnego s :
nat enie i p ynno ruchu,
procentowy udzia pojazdów ci arowych w strumieniu pojazdów,
pr dko strumienia pojazdów,
po enie drogi oraz rodzaj nawierzchni,
ukszta towanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna,
charakter obudowy trasy i rodzaj s siaduj cej z tras zabudowy.
Ograniczenia w zainwestowaniu na terenach o przekroczonych standardach akustycznych polegaj na
zakazie lokalizacji obiektów mieszkalnych lub innych wymagaj cych ochrony przed ha asem, je li wcze niej nie

12

PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU W REJONIE WSI ZABORÓWIEC, GMINA WIJEWO

zostan podj te rodki ograniczaj ce emisj niekorzystnych fal d wi kowych do rodowiska. Poprawa warunków
akustycznych mo e by osi gni ta poprzez:
ograniczenie tona u samochodów ci arowych przeje aj cych przez tereny zabudowane,
zainstalowanie ekranów akustycznych przy budynkach po onych najbli ej kraw dzi jezdni lub
zastosowanie pasów zieleni izolacyjnej tam gdzie jest to mo liwe.
Na obszarze opracowania, ani w s siedztwie, nie wyst puj zak ady przemys owe oraz obiekty w du ym
stopniu uci liwe po wzgl dem emisji ha asu do rodowiska. W granicach obszaru opracowania, jak równie w
bezpo rednim s siedztwie nie s przekraczane poziomy ha asu, jakie przewidziane s dla terenów zabudowy
mieszkaniowej i zabudowy letniskowej. Na istniej cych drogach gminnych o nieutwardzonej powierzchni ruch
pojazdów w ci gu doby jest niewielki. Drogi te wykorzystuj mieszka cy kilku zabudowa (gospodarstw) na
terenie opracowania oraz w bezpo rednim s siedztwie terenu opracowania, a w sezonie letnim równie
ciciele domków letniskowych.
Dopuszczalne warto ci poziomu ha asu w rodowisku dla poszczególnych rodzajów terenów zosta y
okre lone Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 1 pa dziernika 2012 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w
sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109)
2.2.6.

Niejonizuj ce promieniowanie elektromagnetyczne
Pole elektromagnetyczne wp ywa negatywnie na przebieg procesów yciowych organizmu oraz zmienia
warunki bytowania cz owieka. W jego wyniku mog wyst pi zaburzenia funkcji o rodkowego uk adu nerwowego,
uk adów: rozrodczego, hormonalnego i krwiono nego oraz narz dów s uchu i wzroku. Obecno
pól
elektromagnetycznych ma równie degeneruj cy wp yw na ro liny i zwierz ta: u ro lin – opó niony wzrost i zmiany
w budowie zewn trznej, u zwierz t – zaburzenia neurologiczne, zak ócenia wzrostu, ywotno ci i p odno ci.
ród ami niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego maj cego negatywny wp yw na
rodowisko s :
linie przesy owe energii elektrycznej,
stacje elektroenergetyczne,
stacje radiowe i telewizyjne,
stacje telefonii komórkowej,
urz dzenia diagnostyczne,
niektóre urz dzenia przemys owe.
Wed ug Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.
U. 2003 Nr 192, poz. 1883) pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji i linii
elektroenergetycznych wykonuje si , je eli ich napi cie znamionowe jest równe b
wy sze ni 110 kV. Stacje i
linie elektroenergetyczne oprócz promieniowania elektromagnetycznego wytwarzaj równie ha as i wibracje,
uzewn trzniaj ce si szczególnie w okresach podwy szonej wilgotno ci powietrza.
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, dla projektowanej zabudowy nale y zachowa minimalne
odleg ci od skrajnych przewodów linii oraz podstacji elektroenergetycznej.
W ramach prowadzonego przez WIO cyklicznego monitoringu pól elektromagnetycznych na terenie
województwa nie zaobserwowano przekrocze dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
rodowisku (7V/m dla zakresu cz stotliwo ci od 3 MHz do 300 GHz). WIO przeprowadzi badania w rejonie
trzech stacji telefonii komórkowej (Rydzyna oraz Brenno i Jezierzyce Ko cielne) Poziom sk adowej elektrycznej
pola w miejscach dost pnych dla ludno ci wyniós od 0,05 do 0,11 V/m. Nigdzie nie stwierdzono przekrocze
dopuszczalnych poziomów promieniowania (norma dopuszczalna 7 V/m).
Analizuj c uzyskane wyniki nale y zauwa , e:
- mimo post puj cego wzrostu ilo ci róde pól elektromagnetycznych nie obserwuje si wzrostu nat enia
poziomów pól w rodowisku;
- najwy sze zmierzone poziomy pól wyst puj w du ych miastach, gdzie koncentracja róde jest znacznie
wi ksza ni na pozosta ych terenach;
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mierzone warto ci s wielokrotnie ni sze ni poziomy dopuszczalne.

2.2.7.

Zagro enie dla wiata ro lin i zwierz t
Na stan zadrzewienia enklaw le nych negatywnie wp ywa przede wszystkim czynnik antropogeniczny.
Oprócz tego na kondycj lasów ma tak e wp yw presja zanieczyszcze powietrza oraz obni enie poziomu wód
gruntowych, na skutek powtarzaj cych si w ostatnich latach susz. Zanieczyszczenie powietrza oraz susze
powoduj os abienie drzewostanów, przez co s one bardziej podatne na ataki szkodników owadzich.
Przebudowa drzewostanów, przeprowadzona w wyniku planowej gospodarki le nej, mo e skutkowa stopniow
renaturalizacj lasów w bliskiej przysz ci. Jest to zdecydowanie korzystne zjawisko.
Stan zbiorowisk ro linnych w sposób bezpo redni oddzia uje na wiat zwierz t opisywanego obszaru.
Niestety, obecne zanikanie naturalnych obszarów podmok ych, zadrzewie i zakrzewie ma zdecydowanie
negatywny wp yw na ró norodno gatunkow fauny, prowadz c kra cowo do zanikania gatunków zwi zanych
ze specyficznymi siedliskami.
Równie z y wp yw na faun ma stosowanie herbicydów i rodków ochrony ro lin oraz nadu ywanie
nawozów sztucznych. Wszelkie dzia ania prowadz ce do ograniczenia bioró norodno ci rodowiska, jak np.
uprawy w monokulturach, przynosz faunie gminy niekorzystne skutki.
Bezpo rednio na terenie opracowania planu nie wyst puj obszary le ne ani nawet zbiorowiska drzew
ródpolnych, które by yby miejscem wyst powania warto ciowych przyrodniczo stanowisk czy siedlisk.
2.2.8.

Zagro enia nadzwyczajne
Rozpatruj c mo liwo wyst pienia zagro
nadzwyczajnych nale y wzi pod uwag mo liwo
wyst pienia zagro
naturalnych (wichur, susz, gradobicia), oraz zagro
cywilizacyjnych (awarie podczas
transportu materia ów niebezpiecznych, awarie urz dze infrastruktury technicznej, w szczególno ci gazoci gów
i sieci elektroenergetycznych, po ary, katastrofy komunikacyjne, szczególnie na drogach o intensywnym ruchu).
W przypadku zmiany uk adu melioracyjnego na terenach zmeliorowanych (np. w wypadku zaro ni cia
przez ro linno , lub zasypania rowów mo liwe jest wyst pienie okresowych podtopie . Nale y bra pod uwag
fakt, e tereny podsi kaj ce – wzd cieków wodnych maj nieodpowiednie warunki no ne i nie nale y sytuowa
na nich budynków.
2.3.

Istniej ce problemy ochrony rodowiska
Istotnym problemem dotykaj cym obszary rozwijaj ce si jest ochrona istniej cych zasobów
rodowiskowych i kulturowych. Szczególnie wa ne jest zachowanie istniej cych form zieleni, w szczególno ci
drzewostanów, zadrzewie i zakrzacze ródpolnych i k, stanowi cych miejsca erowania, gniazdowania i
schronienia wielu gatunków fauny.
Drastyczna ingerencja w biogeocenoz mo e przynie zmiany w rodowisku o skali zdecydowanie szerszej
ni sama ingerencja. Aby temu zapobiec w planie wyznacza si strefy ochrony warto ci przyrodniczych oraz
wprowadza si obowi zek zachowania powierzchni biologicznie czynnych.
Gmina Wijewo charakteryzuje si ponadprzeci tnymi walorami rodowiska przyrodniczego dla wypoczynku i
rekreacji, co wynika z rze by terenu, bogatej i zró nicowanej szaty ro linnej oraz obecno ci du ych powierzchni
wodnych.
Ca a gmina, w tym rejon opracowania obj ta zosta a kilkoma formami ochrony przyrody, których g ównym
zadaniem jest funkcja ekologiczna polegaj ca na ochronie zasobów przyrody przed degradacj . Ustanowione
formy ochrony przyrody s wa nym elementem tworzonego na terenie regionu i kraju systemu obszarów
chronionych zapewniaj cego zachowanie równowagi ekologicznej.
Teren opracowania planu le y w nast puj cych obszarach obj tych ochron prawn w rozumieniu ustawy o
ochronie przyrody:
- Obszarze chronionego krajobrazu - Przem cko – Wschowskim i kompleks le ny W oszakowice, o pow.
412,25 km2, wyznaczonym rozporz dzeniem Nr 82/92 Wojewody Leszczy skiego z dnia 1 sierpnia 1992 r.
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Przem ckim Parku Krajobrazowym (rozporz dzenie Nr 115a/91 Wojewody Leszczy skiego z dnia 25
listopada 1991 r., rozporz dzenie Nr 166/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie
Przem ckiego Parku Kraj obrazowego
Obszarze Natura 2000, w ramach Dyrektywy „Ptasiej" wyznaczony zosta Obszar Specjalnej Ochrony p. n.
„Pojezierze S awskie" kod: PLB300011,
Obszar Natura 2000 „Ostoja Przem cka”, kod: PLH30004.,

Gmina Wijewo (w tym analizowany obszar w rejonie wsi Zaborówiec) w ca ci po ona jest w obszarze
chronionego krajobrazu Przem cko - Wschowskim. Dla ochrony przed zmianami lub utrat warto ci
przyrodniczych obszarów chronionego krajobrazu wprowadzono nast puj ce ograniczenia i zakazy:
zakazuje si wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczysto ci. Lokalizowanie
uporz dkowanych sk adowisk odpadów mo e odbywa si po dokonaniu kompleksowej oceny
oddzia ywania na rodowisko
zakazuje si niszczenia gleby, wydobywania torfu i surowców mineralnych bez zgody w ciwego
organu
zakazuje si prowadzenia dzia alno ci przemys owej, która w istotny sposób wp yn aby na zmian
istniej cego krajobrazu i mog aby spowodowa znaczne zdegradowanie rodowiska przyrodniczego
zakazuje si lokalizowania bez ció kowych ferm hodowli zwierz t oraz du ych ferm ció kowych
powy ej 300 DJP
zakazuje si u ywania odzi motorowych na jeziorach. Zakaz nie dotyczy odzi nale cych do
gospodarstw rybackich i organów bezpiecze stwa i porz dku publicznego
zakazuje si lokalizowania obiektów dla potrzeb turystyki i wypoczynku o charakterze pobytowym bez
dokonania ocen ochrony rodowiska przyrodniczego
ogranicza si lokalizacj obiektów o charakterze turystycznym i rekreacyjnym do terenów niezalesionych
ogranicza si stosowanie chemicznych rodków ochrony ro lin na rzecz szerszego upowszechniania
biologicznych metod zwalczania szkodników
zakazuje si zagradzania strefy przybrze nej jeziora oraz wycinania ro linno ci brzegowej w okresie
wiosenno-letnim i jesiennym
Zgodnie z obowi zuj cym rozporz dzeniem Nr 82/92 Wojewody Leszczy skiego z dnia 1 sierpnia 1992 r.
wprowadza si nast puj ce zasady gospodarowania na obszarach chronionego krajobrazu:
harmonizowania z otaczaj cym krajobrazem wszelkiego budownictwa (mieszkalnego, turystycznego,
us ugowego itp.)
prowadzenia wzmo onego nadzoru w zakresie adu przestrzennego i dyscypliny budowlanej
prowadzenie i projektowanie prac melioracyjnych w sposób nie powoduj cy szkód w istniej cych
ekosystemach dla zachowania w ciwych stosunków wodnych w glebie, a w szczególno ci w zbiorowiskach
ro linno ci torfowiskowej, kowej i wodnej
ze wzgl dów krajobrazowych, przyrodniczych i biocenotycznych, pozostawiania na powierzchniach ci
zr bowych pojedynczych okaza ych drzew
zwi kszanie powierzchni le nej i zadrzewieniowej poprzez zalesianie nieu ytków i gruntów
nieprzydatnych rolniczo oraz wprowadzanie ró nego typu zadrzewie wsz dzie tam, gdzie jest to mo liwe
zabezpieczenia istniej cych i wykonywanie w miar mo liwo ci nowych przegród biologicznych w celu
ochrony wód jeziornych przed sp ywem substancji chemicznych z pól uprawnych (rowy opaskowe, lasy,
zadrzewienia).
Przedstawione wy ej ograniczenia i zakazy oraz zasady gospodarowania odnosz si równie do terenu
obj tego niniejszym Planem.
Przem cki Park Krajobrazowy po ony jest na obszarze 4 gmin: Przem t, Wijewo, W oszakowice, Wschowa.
Obejmuje fragment Pojezierza S awskiego. Teren ten stanowi mozaik wielkich obszarów kowych, jezior, pól
ornych i du ych lasów. Rzeki i kana y odwadniaj ce obszar ostoi nale do systemu wodnego Obry i w
wi kszo ci uchodz do Obrza skiego Kana u Po udniowego. Jeziorno ostoi wynosi 6,5%, znajduj si tu 24
jeziora o cznej powierzchni 1400 ha, najwi ksze z nich to Jez. Dominickie (344 ha), Jez. Przem ckie (240 ha) i
Jez. Wiele skie (220 ha); wszystkie jeziora s jeziorami rynnowymi. Lesisto ostoi wynosi 40%, przewa aj
bory, w okolicach jezior wyst puj drzewostany olchowe, brzozowe, bukowe i wierkowe, a miejscami stare
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browy. Podstawowe zagro enie dla ostoi stanowi rekreacja i turystyka. Nad wi kszo ci jezior znajduj si
rodki wczasowe, pola kempingowe i namiotowe. W sezonie turystycznym przebywa tu do 70000 ludzi. W ostoi
stwierdzono 198 gatunków ptaków, w tym 138 l gowych lub prawdopodobnie l gowych. Gniazduj tu mi dzy
innymi: b k, b czek, g gawa, ab
niemy, kania czarna, kania rdzawa, bielik, b otniak stawowy, uraw, rycyk,
mieszka, rybitwa czarna, siniak, zimorodek, strumieniówka, wierszczak, podró niczek, w satka, remiz. W
okresach w drówek i zimowania w ostoi stwierdzono ponad 40 gatunków ptaków. W okresie tym szczególn rol
odgrywa Jez. Dominickie, pó no zamarzaj ce, o rozleg ym lustrze wody i szerokiej strefie litoralu. Wyst puj tu
m.in. yska (do 5000 osobników), g owienka (do 1500 osobników), czernica (do 1000 osobników), g go i nurog
(do 100 osobników).
Warto ci przyrodnicze Parku podnosz rezerwaty przyrody. Na terenie Nadle nictwa Ko cian - Rezerwat
„Torfowisko nad Jeziorem wi tym" oraz Rezerwat „Wyspa Konwaliowa".
Na obszarze Parku znajduj si tak e pomniki przyrody oraz parki podworskie w takich miejscowo ciach jak:
Przem t - Zaborowo, Bucz, Sokó owice.
Na uwag zas uguj zabytki architektury sakralnej, dworki, pa acyki i nieliczne ju wiatraki.
Na terenie Parku wyznaczone s szlaki turystyczne piesze i wodne. Przem cki Park Krajobrazowy spe nia
funkcj ochronn , dydaktyczno - wychowawcz , turystyczno -rekreacyjn
Przem cki Park Krajobrazowy obejmuje na terenie województwa wielkopolskiego 18067,4 ha. Do szczególnych
celów ochrony na terenie Parku nale y:
- ochrona i zachowanie jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce;
- zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków grzybów, ro lin i zwierz t oraz ich siedlisk;
- zachowanie torfowisk i innych rodowisk wilgotnych oraz bagiennych;
- utrzymanie walorów kulturowych;
- utrzymanie
struktury
przestrzennej
terenów
z
uwzgl dnieniem
swoistych
cech
miejscowego krajobrazu rolniczego.
Na terenie Parku wyznacza si nast puj ce zakazy:
- realizacji przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pó n. zm.);
- umy lnego zabijania dziko wyst puj cych zwierz t, niszczenia ich nor, l gowisk, innych schronie i miejsc
rozrodu oraz tarlisk i z onej ikry, z wyj tkiem amatorskiego po owu ryb oraz wykonywania czynno ci w
ramach racjonalnej gospodarki rolnej, le nej, rybackiej i owieckiej;
- likwidowania i niszczenia zadrzewie ródpolnych, przydro nych i nadwodnych, je eli nie wynikaj z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpiecze stwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz dze wodnych;
- pozyskiwania do celów gospodarczych ska , w tym torfu, oraz skamienia ci, w tym kopalnych szcz tków
ro lin i zwierz t, a tak e minera ów i bursztynu;
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta caj cych rze
terenu, z wyj tkiem prac zwi zanych z
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub budowa,
odbudow , utrzymaniem, remontem lub napraw urz dze wodnych;
- dokonywania zmian stosunków wodnych, je eli zmiany te nie s
ochronie przyrody lub racjonalnej
gospodarce rolnej, le nej, wodnej lub rybackiej;
- budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szeroko ci 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno -b otnych;
- likwidowania, zasypywania i przekszta cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno otnych;
- wylewania gnojowicy, z wyj tkiem nawo enia w asnych gruntów rolnych;
- prowadzenia chowu i hodowli zwierz t metod bez ció kow ;
- utrzymywania otwartych rowów ciekowych i zbiorników ciekowych;
- organizowania rajdów motorowych i samochodowych; u ywania odzi motorowych i innego sprz tu
motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
Zakazy, które wymieniono wy ej, nie dotycz ustale miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy obowi zuj cych w dniu wej cia w ycie niniejszej ustawy.
Natomiast przedstawione wy ej ograniczenia i zakazy oraz zasady gospodarowania obowi zuj ce w obszarze
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chronionego krajobrazu (obszarze chronionego krajobrazu -Przem cko - Wschowskim, wyznaczonym
rozporz dzeniem Nr 82/92 Wojewody Leszczy skiego z dnia 1 sierpnia 1992 r.) oraz w Przem ckim Parku
Krajobrazowym odnosz si równie do terenu obj tego niniejszym Planem.
Sformu owane w projekcie planu miejscowego ustalenia nie powinny negatywnie wp ywa na cele i
przedmiot ochrony obszaru chronionego krajobrazu oraz Przem ckiego Parku Krajobrazowego.
Obszar Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony p. n. „Pojezierze S awskie" PLB300011 obejmuje
powierzchni 39144,8ha. Ostoja zajmuje swym zasi giem Jeziora S awskie i Przem cki Park Krajobrazowy. W
zasi gu omawianego obszaru znajduje si ca a gmina Wijewo, a wi c równie obszar opracowania planu
miejscowego we wsi Zaborówiec. Pojezierze S awskie charakteryzuje si du ilo ci zeutrofizowanych jezior .
Jest ich oko o 40, z których najwi ksze to Jez. S awskie (817ha) i Jez. Dominickie (344ha). Krajobraz ostoi to
mozaika jezior, cieków wodnych, pól uprawnych, k, zadrzewie oraz zwartych kompleksów le nych. Ro linno
otaczaj ca jeziora to zbiorowiska torfowiskowe i szuwarowe.
Generalnie obszar le y na Pojezierzu S awskim i stanowi mozaik jezior (oko o 6% powierzchni),
wyspowo po onych pól uprawnych (54%) i du ych kompleksów le nych (40 %). Wyst puje du e bogactwo form
rze by polodowcowej. Jeziora s p ytkie (od 1,9 do 8,8 m) i silnie zeutrofizowane (najwi ksze z nich, to jak
wspomniano wcze niej jeziora rynnowe: Jez. Domini ckie, jez. Przem ckie, Jez. Wiele skie). Rzeki i kana y
odwadniaj ce nale do systemu wodnego Obry. Pierwotne wielogatunkowe lasy li ciaste i mieszane zosta y
zast pione lasami sosnowymi. Szczególnie charakterystycznym zbiorowiskiem le nym s acydofilne d browy,
natomiast dominuj cym typem siedliskowym lasów s bór mieszany wie y i bór wie y. Tereny rolnicze to pola
urozmaicone licznymi zadrzewieniami k powymi. Obni enia terenowe zajmuj wilgotne, yzne ki z dominacj
szuwaru turzycowego. Wzd kana ów, grobli i rowów wyst puj zadrzewienia wierzbowo -topolowe i olchowe.
Warto przyrodnicza i znaczenie Obszar Specjalnej Ochrony „Pojezierze S awskie" (kod: PLB300011)
Wyst puje co najmniej 21 gatunków ptaków z Za cznika i Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej
Czerwonej Ksi gi (PCK). W okresie l gowy obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nast puj cych
gatunków ptaków: b k (PCK), podró niczek (PCK), i g gawa; wyst puje 22-50 par czapli siwej.
Du warto ci przyrodnicza obszaru s kompleksy interesuj cych florystycznie k i torfowisk z
wieloma rzadkimi w skali regionalnej i krajowej gatunkami, m.in. halofilami. Równie z tego terenu po raz
pierwszy udokumentowano fitosocjologicznie zbiorowiska d browy acydofilnej ora m ak typu Caricetum
panice4epidocarpae. Dobrze wykszta cone i zachowane s tak e zbiorowiska ro lin wodnych. Ponadto na terenie
ostoi znajduje si najbogatsza w kraju populacja selerów b otnych Apium repens.
Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Przem cka" (SOO) Natura 2000 PLH300041
(analizowany obszar wsi Zaborówiec jest obj ty granicami SOO od strony pó nocnej oraz zachodniej).
Ostoja chroni jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w po udniowej Wielkopolsce. Obszar
po ony jest na terenie Przem ckiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten stanowi jeden z przyk adów.
Krajobrazów polodowcowych po udniowo – zachodniej Polski, z typowymi formami ukszta towania terenu. W
cz ci pó nocnej i wschodniej ostoi dominuj jeziora w krajobrazie lasów gospodarczych. rodkowo - po udniowa
cz
obszaru jest silnie zagospodarowana rolniczo, z g st sieci osadnicz . Stosunki wodne obszaru reguluje
ównie system luz i kana ów zwi zanych z kana em Obry. Ostoja chroni 12 jezior zró nicowanych pod
wzgl dem troficznym.(g ównie eutroficznych) oraz z uwagi na zaawansowanie w procesie wyp ycania i zarastania.
W granicach ostoi wa nym siedliskiem s tak e kwa ne d browy ( po udniowo - wschodnia cze ostoi), a tak e
lasy gowe, gr dy i ekstensywnie u ytkowane ki.
Ostoja ma bardzo du e znaczenie w skali ponadregionalnej dla zachowania licznych populacji gatunków
naturowych - ro liny selera b otnego Apium repens i chrz szcza jelonka rogacza Lucanus cereus, siedliska
kwa nych d brów oraz siedliska twardowodnych oligo-mezotroficznyeh jezior z podwodnymi kami ramienic.
Ostoja chroni jedno z najwi kszych (pow. 344 ha) i najg bszych (17,1 m g b. maks.)jezior po udniowej
Wielkopolski - Jez. Dominickie. Jezioro cechuje si umiarkowan trofi , wysok przejrzysto ci wody si gaj
do 6 m i stosunkowo nisk produkcj pierwotn . Uznane jest za najczystsze w ród jezior regionu. Pomimo
silnego obci enia rekreacyjnego, stosunkowo niski status troficzny jeziora zawdzi cza silnemu zasilaniu wodami
podziemnymi. Podwodne zbocza, progi, a zw aszcza rozleg e przybrze ne p ycizny, to g ówne miejsca
wyst powania k ramieniowych. Dominuj ca ro linno ramieniowa reprezentowana jest przez 6 zbiorowisk z
klasy Charetea fragilis. Najwi ksz powierzchni zajmuj podwodne ki ramienicowowe z krynicznic
17

PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU W REJONIE WSI ZABORÓWIEC, GMINA WIJEWO

.Litoral zaj ty jest przez szerokie strefy ro linno ci szuwarowej. Pod wzgl dem rybackim zbiornik nale y do
jezior leszczowych, lecz o jego wy szym statusie wiadczy fakt udanej introdukcji sielawy. Tereny otaczaj ce
jezioro poro ni te s lasami z dominacj sosny, silnie rozwini ta jest zabudowa rekreacyjna. Warto
przyrodnicza i znaczenie
Obszar jest kluczowym dla ochrony populacji Apium repens (seler b otny) w Polsce (jedna z dwóch
najwi kszych znanych obecnie w Polsce) oraz Lucanus cerwus (chrz szcza -jelonka rogacza). Siedliska
przyrodnicze z za cznika I Dyrektywy zajmuj ponad 43,3% obszaru. Najwi ksz powierzchnie zajmuj kwa ne
browy (doskonale wykszta cone i stanowi ce równocze nie siedliska jelonka rogacza) oraz jeziora eutroficzne.
Do szczególnie cennych, mimo niewielkiej powierzchni, nale mechowiska ze stanowiskiem Epipactis
palustris. Pozosta a cz
obszaru zaj ta jest przez cenne zespo y k wilgotnych, turzycowisk i trzcinowisk,
które nie s siedliskami Natura 2000, jednak ich warto przyrodnicza jest równa lub nawet wy sza siedliskom z
Za cznika I Dyrektywy Siedliskowej. Ze wie ymi
kami u ytkowanymi ekstensywnie i
kami
trz licowymizwi zana jest obecno ci licznej populacji czerwo czyka nieparka (gatunku z Za cznika II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG).
Ochrona chroni równie jedna z najlepiej zachowanych w Wielkopolsce g bokowodnych
mezotroficznych jezior ramieniowych - Jezioro Dominickie. Jeziorem z dominacj k ramieniowych jest równie
niewielkie jezioro Maszynek. W ekosystemach wodnych ostoi g ównie jeziorach Dominickim i Maszynek oraz
nielicznie w pozosta ych jeziorach i drobnych zbiornikach odnotowano a 12 gatunków zagro onych ramienic, 3 z
nich podlegaj ochronie prawnej.
Jezioro Dominickie jest jednym z trzech podstawowych obszarów w Wielkopolsce dla zachowania
niezwykle rzadkich w regionie siedlisk ramieniowych w jeziorach g bokich. W Ostoi Przem ckiej znajduje si
równie jeden z najwi kszych na Pojezierzu Leszczy ski kompleks torfowisk mszarnych oraz jeziora dystroficzne
zlokalizowane w rezerwacie przyrody „Jezioro wi te", stanowi cych ostoj wielu rzadkich i zagro onych
gatunków ro lin, w tym uznanych za relikty borealne lub relikty klimatyczne.
2.3.

Wp yw dotychczasowego sposobu zagospodarowania na stan rodowiska

Omawiany teren zlokalizowany jest w obr bie Zaborówiec i znajduje si w strefie zainwestowania wsi
przeznaczonej w Studium Uwarunkowa i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wijewo w du ej
mierze do uzupe nienia zabudowy.
Dotychczasowe zmiany w rodowisku na obszarze obj tym planem s w g ównej mierze zwi zane ze
zmianami u ytkowania i zagospodarowania terenu oraz ze stopniem zanieczyszcze wód, gleb i powietrza
atmosferycznego. Ma to miejsce szczególnie na obszarze zainwestowanym, gdzie najwa niejszym problemem
emisje zanieczyszcze do atmosfery oraz do wód, oraz istniej cych zak adów przemys owych i us ugowych.
Na terenie obj tym opracowaniem w du ym stopniu uleg y zmianom stosunki wodne. Polegaj one na
odwodnieniu terenów w zwi zku z pracami melioracyjnymi oraz zmianie hydrogeologicznych warunków zalegania
i kr enia systemów wód podziemnych (szczelinowych i porowych) na skutek ich eksploatacji.
Stan czysto ci atmosfery, na który g ówny wp yw maj zanieczyszczenia pochodz ce spoza gminy
stopniowo poprawia si . Notuje si jednak wzrost presji ze strony rodków komunikacji, poniewa odnotowane
zosta o zwi kszenie nat enia ruchu samochodowego. Jednak i tu notuje si popraw na skutek post pu
technologii, w tym upowszechnienia katalizatorów.
Obecna sytuacja przyrodnicza obszaru wydaje si stabilna, nie obserwuje si dalszej degradacji biocenoz.
2.4.

Potencjalne zmiany stanu rodowiska w przypadku braku realizacji postanowie planu

W przypadku braku realizacji ustale planu na przeznaczonych do zmiany terenach nie powinny
wyst pi znacz ce niekorzystne zmiany w rodowisku, mo e natomiast pog bi si za miecanie
niezainwestowanych terenów o nieuregulowanym przeznaczeniu, zwa ywszy na fakt, e przylegaj one i
znajduje si w bezpo rednim s siedztwie terenów ju w du ej mierze zainwestowanych w ramach
zagospodarowania wsi.
Brak realizacji zapisów projektu miejscowego planu nie zmieni istniej cych uci liwo ci takich jak:
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emisja py ów i gazów (g ównie SO2, CO, CO2) z dzia alno ci przemys owej oraz emisja gazów zwi zanych z
komunikacj ,
emisja zanieczyszcze i produkcja odpadów zwi zanych z gospodark komunaln , przemys em,
ha as, którego g ównym ród em jest komunikacja oraz dzia alno przemys owo-us ugowa,
degradacja krajobrazu wywo ana wprowadzeniem chaotycznej zabudowy oraz lokalizacj linii
energetycznych i obiektów us ugowych i przemys owych,
zwi kszaj ca si powierzchnia terenów zabudowanych,
3.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.1

Kszta towanie zabudowy i komunikacji
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okre la lokalne warunki, zasady i standardy
kszta towania zabudowy i urz dzania terenu, zasady rozwoju i funkcjonowania uk adu komunikacyjnego, rozwoju
infrastruktury technicznej oraz szczególne zasady zagospodarowania, wynikaj ce z potrzeby ochrony rodowiska
oraz warunki podzia u terenów na dzia ki.
Najwa niejsze ze wzgl du na potencjalne oddzia ywania na rodowisko s ustalenia dotycz ce:
przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj cych tereny o ró nych funkcjach lub zasadach
zagospodarowania,
zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego, zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego,
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na
podstawie odr bnych przepisów.
Tereny obj te planem przeznaczone s g ównie pod funkcje zwi zane z zabudow mieszkaniow , us ugow
i letniskow (Tabela 1.), maj ce dost p do istniej cych dróg, które zapewniaj im w ciw obs ug
komunikacyjn . Zapisy planu dopuszczaj realizacj niezb dnej komunikacji wewn trznej.
Tabela 1. Charakterystyka funkcji jednostek urbanistycznych i elementów obs ugi komunikacyjnej
wydzielonych w projekcie planu.
Symbol wg
rysunku planu
MNU
ML
AG
U
UK
UT
US
RRU
R
ZL
ZLd
ZN
WS
KDL

Przeznaczenie terenu
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug
z dopuszczeniem
ug
Tereny
zabudowy us
letniskowej
Tereny aktywno ci gospodarczej
Tereny us ug
Tereny us ug kultury
Tereny us ug turystyki
Tereny us ug sportu i rekreacji
Tereny obs ugi produkcji w gospodarstwach rybackich
hodowlanych
i ogrodniczych
Tereny
rolnicze
Tereny lasów
Tereny dolesie
Tereny zieleni nieurz dzonej, nieu ytki, ki, pastwiska
Tereny wód ródl dowych, powierzchniowych
Tereny dróg klasy lokalnej
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KDD
KDPJ
KDW

Tereny dróg klasy dojazdowej
Tereny ci gów pieszo-jezdnych
Tereny dróg wewn trznych

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w jego cz ci rysunkowej, znalaz y
si ustalenia dotycz ce granic terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie oraz istotnych dla zachowania
zasobów rodowiska i jego czysto ci.
3.2.

Cele ochrony rodowiska na szczeblu mi dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z
punktu widzenia niniejszego opracowania oraz sposoby, w jakich zosta y uwzgl dnione podczas
opracowywania dokumentu

3.2.1

Dokumenty ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym

Idea zrównowa onego rozwoju, na której opiera si

analizowany dokument, uwzgl dnia trzy procesy

pozostaj ce ze sob w równowadze: ochrona rodowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, wzrost
gospodarczy i sprawiedliwy podzia korzy ci z niego wynikaj cych oraz rozwój spo eczny. Poszczególne cele
ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym, równie oparte zosta y na bazie zasady
zrównowa onego rozwoju. Zosta y one zapisane w tzw. Protoko ach do Konwencji Narodów Zjednoczonych, do
których Polska równie przyst pi a. W ród tych Konwencji znajduj si :
1) Konwencja sporz dzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dost pie do informacji, udziale spo ecze stwa
w podejmowaniu decyzji oraz dost pie do sprawiedliwo ci w sprawach dotycz cych ochrony rodowiska
(Dz.U.2003.78.706 z pó n. zm.). Jej celem jest zagwarantowanie uprawnie obywateli do dost pu do
informacji, udzia u w podejmowaniu decyzji oraz dost pu do wymiaru sprawiedliwo ci w sprawach
dotycz cych rodowiska.
2) Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporz dzona w Nowym Jorku w
1992 r. dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U.1996.53.238). Celem podstawowym tej konwencji jest doprowadzenie,
zgodnie z w

ciwymi postanowieniami konwencji, do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w

atmosferze na poziomie, który zapobieg by niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.
Dla unikni cia zagro enia produkcji ywno ci i dla umo liwienia zrównowa onego rozwoju ekonomicznego
poziom taki powinien by osi gni ty w okresie wystarczaj cym do naturalnej adaptacji ekosystemów do
zmian klimatu.
3) Protokó z Kioto do ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, w sprawie zmian klimatu, sporz dzony w
Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U.2005.203.1684). Celem dokumentu jest walka ze zmianami klimatu.
Szczegó owy cel polega na ograniczeniu ca kowitej emisji gazów cieplarnianych krajów rozwini tych o co
najmniej 5% w latach 2008–2012 w stosunku do poziomu z 1990 r.
4) Konwencja o ocenach oddzia ywania na rodowisko w kontek cie transgranicznym, sporz dzona w Espoo
dnia 25 lutego 1991 r. (Dz.U.1999.96.1110). Celem konwencji jest podejmowanie przez strony rodków
maj cych na celu zapobieganie, redukcj

i kontrolowanie znacz cego szkodliwego oddzia ywania

transgranicznego na rodowisko; ustanowienie procedury ocen oddzia ywania na rodowisko oraz wzajemne
powiadamianie si stron o planowanej potencjalnie szkodliwej dzia alno ci.
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5) Protokó Montrealski w sprawie substancji zubo aj cych warstw ozonow , sporz dzony w Montrealu dnia
16 wrze nia 1987 r. (Dz.U.1992.98.490 z pó n. zm.). Celem protoko u jest przeciwdzia anie dziurze
ozonowej.
6) Konwencja Wiede ska o ochronie warstwy ozonowej, sporz dzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r.
(Dz.U.1992.98.488). G ównym celem tej Konwencji jest ochrona zdrowia ludzkiego i rodowiska przed
negatywnymi skutkami wynikaj cymi z dzia alno ci zmieniaj cej lub mog cej zmieni warstw ozonow .
7) Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odleg

ci, sporz dzona w

Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311 z pó n. zm.). Podstawowym celem Konwencji dla
stron jest zobowi zanie, by chroni cz owieka i jego rodowisko przed zanieczyszczeniem powietrza oraz
do ograniczenia i tak dalece, jak to jest mo liwe, do stopniowego zmniejszania i zapobiegania
zanieczyszczeniu powietrza, w czaj c w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie
odleg

ci.

8) Konwencja o zakazie u ywania technicznych rodków oddzia ywania na rodowisko w celach militarnych lub
jakichkolwiek innych celach wrogich, otwarta do podpisania w Genewie dnia 18 maja 1977 r.
(Dz.U.1978.31.132). Celem tej konwencji jest ustanowienie skutecznego zakazu wykorzystania technicznych
rodków oddzia ywania na rodowisko w celach militarnych lub w jakichkolwiek innych celach wrogich dla
wyeliminowania niebezpiecze stwa, które takie wykorzystanie stwarza dla ludzko ci, oraz potwierdzenie woli
dzia ania na rzecz urzeczywistnienia tego celu.
Sama prognoza oraz ca a procedura strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko jest wyrazem
uwzgl dnienia ustale dokumentu nr 1. Cele dokumentu nr 2 i 3 zosta y uwzgl dnione poprzez nakaz ogrzewania
przy zastosowaniu ekologicznych róde zasilania. Wyrazem uwzgl dnienia celów dokumentu nr 4 jest rozdzia
4.2.5. „Oddzia ywanie transgraniczne” niniejszej prognozy, gdzie omówiono zagadnienia ewentualnego
transgranicznego oddzia ywania projektu miejscowego planu na rodowisko. Cele dokumentu nr 7 zosta y
uwzgl dnione w projekcie mpzp tak e poprzez zamieszczenie zalece

stosowania niskoemisyjnych lub

zeroemisyjnych urz dze grzewczych. Nie ma podstaw aby s dzi , e ustalenia projektu w jakikolwiek sposób
naruszaj ustalenia konwencji nr 8.
3.2.2

Dokumenty ustanowione na szczeblu wspólnotowym

Cele ochrony

rodowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym, zosta y zapisane w uchwa ach,

dyrektywach i rozporz dzeniach Rady Unii Europejskiej. Najwa niejsze z punktu widzenia ochrony rodowiska
:
1) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko. Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony rodowiska i przyczynienie si do uwzgl dniania aspektów rodowiskowych w
przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania sta ego rozwoju, poprzez zapewnienie,
e zgodnie z niniejsz dyrektyw dokonywana jest ocena wp ywu na rodowisko niektórych planów i
programów, które potencjalnie mog powodowa znacz cy wp yw na rodowisko.
2) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2000 r. ustanawiaj ca
21

PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU W REJONIE WSI ZABORÓWIEC, GMINA WIJEWO

ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej. Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram
dla dzia

na rzecz ochrony ródl dowych wód powierzchniowych, wód przej ciowych, wód przybrze nych

oraz wód podziemnych.
3) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk adowania odpadów. Celem niniejszej
dyrektywy jest poprzez surowe wymagania eksploatacyjne i techniczne dotycz ce odpadów i sk adowisk
zapewnienie rodków, procedur i zasad post powania zmierzaj cych do zapobiegania lub zmniejszenia w
jak najwi kszym stopniu, negatywnych dla rodowiska skutków sk adowania odpadów w trakcie ca ego cyklu
istnienia sk adowiska, w szczególno ci zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i
powietrza oraz skutków dla rodowiska globalnego, w cznie z efektem cieplarnianym, a tak e wszelkiego
ryzyka dla zdrowia ludzkiego.
4) Dyrektywa 96/61/EC z 24 wrze nia 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszcze .

Celem

niniejszej

dyrektywy

jest

osi gni cie

zintegrowanego

zapobiegania

zanieczyszczeniom rodowiska naturalnego i ich kontroli, powodowanych przez rodzaje dzia alno ci
wymienione w za czniku I. Okre la ona rodki maj ce na celu zapobieganie oraz, w przypadku braku takiej
mo liwo ci, zmniejszenie emisji do powietrza, rodowiska wodnego i gleby, na skutek wspomnianych
powy ej dzia

, cznie ze rodkami dotycz cymi odpadów, w celu osi gni cia wysokiego poziomu ochrony

rodowiska naturalnego jako ca

ci, bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 85/337/EWG i innych

odpowiednich przepisów wspólnotowych.
5) Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 wrze nia 1996 r. w sprawie jako ci powietrza. Ogólnym celem niniejszej
dyrektywy jest zdefiniowanie podstawowych zasad wspólnej strategii po wi conej: zdefiniowaniu i okre leniu
celów odno nie do jako ci otaczaj cego powietrza na terenie Wspólnoty, wyznaczonych tak, aby unika ,
zapobiega lub ogranicza szkodliwe oddzia ywanie na zdrowie ludzkie i rodowisko jako ca

; ocenie

jako ci otaczaj cego powietrza w Pa stwach Cz onkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów;
uzyskaniu odpowiednich informacji o jako ci otaczaj cego powietrza i zapewnieniu, by informacje te by y
udost pnione publicznie, mi dzy innymi w formie progów alarmowych; utrzymaniu jako ci otaczaj cego
powietrza tam, gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawie w pozosta ych przypadkach.
6) Rozporz dzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r.,
dopuszczaj ce dobrowolny udzia organizacji w systemie eko-zarz dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
Celem tego rozporz dzenia jest ustanowienie wspólnotowego systemu eko-zarz dzania i audytu,
dopuszczaj cego dobrowolny udzia organizacji, zwany EMAS, s

cy ocenie i doskonaleniu efektów

dzia alno ci rodowiskowej organizacji oraz dostarczaniu odpowiednich informacji opinii publicznej i innym
zainteresowanym stronom. Celem EMAS jest wspieranie ci

ego doskonalenia efektów dzia alno ci

rodowiskowej organizacji.
7) Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dost pu do informacji o
rodowisku. Celem Dyrektywy jest zagwarantowanie ka dej osobie fizycznej lub prawnej w ca ej Wspólnocie
swobodnego dost pu do informacji o rodowisku b

cych w posiadaniu w adzy publicznej w formie

pisemnej, wizualnej, przekazu ustnego lub baz danych, dotycz cych stanu rodowiska, dzia

lub rodków,

które wp ywaj lub mog wp ywa niekorzystnie na rodowisko oraz takich, które maj na celu jego ochron .
Niniejsza prognoza uwzgl dnia cele dokumentu wymienionego w pkt 1 poprzez zawarcie oceny wp ywu
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na rodowisko przedmiotowego projektu mpzp. Plan uwzgl dnia tak e cele dokumentu wymienionego w pkt 2
poniewa zawiera ustalenia co do sposobów ochrony wód powierzchniowych i wód podziemnych. Ocena projektu
planu pod tym k tem znalaz a si m.in. w podrozdziale 4.2.1 - Wp yw realizacji ustale planu na poszczególne
elementy rodowiska – Woda. Projekt mpzp uwzgl dnia cele dokumentu z pkt 3 poniewa jego ustalenia
rozwi zuj problem gospodarowania odpadami w gminie. Cele dokumentu z pkt. 4 zosta y wype nione, poniewa
na terenie obj tym projektem mpzp nie przewiduje si dzia alno ci wymienionych w za czniku I do dokumentu z
pkt 4. Jako, e w projekcie mpzp zawarte s propozycje odno nie ochrony powietrza uwzgl dnione s tym
samym cele wymienione w dokumencie z pkt 5. Cele wymienione w dokumencie nr 6 zosta y osi gni te w tym
samym dokumencie. Na mocy prawodawstwa polskiego zarówno projekt mpzp jak i niniejsza prognoza b
udost pniane spo ecze stwu, wobec czego cele ochrony rodowiska wymienione w dokumencie z pkt 7 zostan
osi gni te.
3.2.3

Dokumenty ustanowione na szczeblu krajowym

Cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym i wspólnotowym zasymilowane zosta y
do polskiego systemu prawnego ze wzgl du na nasze cz onkostwo w Unii Europejskiej. Na szczeblu krajowym,
podstawowymi dokumentami okre laj cymi cele ochrony rodowiska s :
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701). Celem ustawy jest okre lenie
rodków s

cych ochronie rodowiska, ycia i zdrowia ludzi zapobiegaj cych i zmniejszaj cych negatywny

wp yw na rodowisko oraz zdrowie ludzi wynikaj cy z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz
ograniczenie ogólnych skutków u ytkowania zasobów i poprawiaj cych efektywno

takiego u ytkowania.

2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868). Celem tej ustawy jest
okre lenie wymaga w zakresie ochrony z

kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów rodowiska

w zwi zku z wykonywaniem dzia alno ci w zakresie: prac geologicznych, wydobywania kopalin ze z

,

podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego sk adowania odpadów.
3) Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. 2018 poz.
2081). Celem tej ustawy jest okre lenie zasad i trybu post powania w sprawach: udost pniania informacji o
rodowisku i jego ochronie, ocen oddzia ywania na rodowisko, transgranicznego oddzia ywania na
rodowisko; zasady udzia u spo ecze stwa w ochronie rodowiska; okre lenie organów administracji
ciwych w tych sprawach.
4) Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. 2017 poz. 1849). Celem ustawy jest
zapobieganie powstawaniu w przemy le wydobywczym odpadów wydobywczych, ograniczanie ich
niekorzystnego wp ywu na rodowisko oraz ycie i zdrowie ludzi.
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614) Celem ustawy jest okre lenie
zasad i form ochrony przyrody ywej i nieo ywionej oraz krajobrazu.
6) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067). Celem
ustawy jest okre lenie przedmiotu, zakresu i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasad tworzenia
krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a tak e organizacji organów ochrony zabytków.
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7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268). Celem ustawy jest regulacja
gospodarowania wodami zgodnie z zasad zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci kszta towanie i
ochron zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarz dzanie zasobami wodnymi.
8) Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799). Celem ustawy jest
okre lenie zasad ochrony rodowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów, z uwzgl dnieniem
wymaga zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci: zasad ustalania warunków ochrony zasobów
rodowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do

rodowiska, kosztów korzystania ze

rodowiska.
9) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. 2017 poz. 1161) Celem ustawy
jest regulacja zasad ochrony gruntów rolnych i le nych oraz rekultywacji i poprawiania warto ci u ytkowej
gruntów.
Zgodnie z obowi zuj cym studium, podstawowym za

eniem przy sporz dzaniu dokumentów

planistycznych by o gospodarowanie na zasadach zrównowa onego rozwoju. Projektowany dokument
zawiera pewne ustalenia co do przeciwdzia ania zmianom klimatu. Za korzystne dla bioró norodno ci uznaje
si zapobieganie rozpraszaniu zabudowy poprzez skupianie nowej zabudowy w obr bie ju istniej cej oraz
lokalizacja terenów aktywno ci gospodarczej na obszarze o niskiej warto ci przyrodniczej. Cele ochrony
rodowiska w pozosta ych dokumentach realizowane s poprzez wymogi prawne wymienione w tych aktach,
wg których sporz dzony zosta przedmiotowy mpzp.
3.3.

Ochrona zabytków

W § 6 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza ustalenia dotycz ce
obszarów i obiektów podlegaj cych ochronie konserwatorskiej. S to ustalenia, nakazy i zakazy stref i obszarów
po onych i le cych w ich s siedztwie. Plan wyznacza m.in.:
Stref “W” ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych
Na obszarze opracowania niniejszej planu wyst puj obiekty o warto ciach zabytkowych uj te w rejestrze
zabytków oraz wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, nie wyst puj zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne.
Obowi zuje wymóg powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w razie wyst pienia jakichkolwiek
znalezisk archeologicznych.
4.

Prognozowane oddzia ywania na rodowisko i ich skutki

4.1.

Zachowanie istniej cych oddzia ywa
Analizy obecnego stanu rodowiska, a tak e przysz ych zmian daj mo liwo prognozowania, dalszego
post powania degradacji rodowiska, co daje mo liwo za agodzenia lub likwidacji zniszcze , które mo e
spowodowa intensywny rozwój gospodarczy.
Realizacja planu nie rozwi e w pe ni problemu degradacji rodowiska, w tym zanieczyszczenia wód
powierzchniowych, powierzchni ziemi czy powietrza. Mo liwe jest natomiast przeciwdzia anie tym zagro eniom
poprzez:
uregulowanie gospodarki wodno- ciekowej i odpadowej poprzez:
organizacj kompleksowego systemu zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
ograniczenie stosowania rodków ochrony ro lin i nawozów oraz odpowiednie ich sk adowanie,
zabudowa biologiczna rzek oraz terenów wokó zbiorników wodnych,
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likwidacj „dzikich” wysypisk mieci,
zmian modelu intensywnej gospodarki rolnej:
ograniczenie stosowania rodków ochrony ro lin i nawozów sztucznych,
proekologiczne przekszta cenie rolnictwa (rolnictwo ekologiczne) – dostosowanie kierunków produkcji
i stosowanych agrotechnik do warunków siedliskowych i wra liwo ci rodowiska gruntowo-wodnego,
utrzymanie istniej cych oczek wodnych, zadrzewie i zakrzacze ochron ródpolnych,
likwidacj monokultur rolnych ,
ochron cieków przed zanieczyszczeniami sp ywaj cymi z pól uprawnych,
ochron powietrza poprzez:
likwidacj róde ma ej emisji – modernizacja lokalnych kot owni i wprowadzenie zamiast w gla, paliw
– gaz ziemny, olej opa owy
zabudowa ci gów komunikacyjnych pasami zieleni, jako ochrony przed spalinami,
ochron wód powierzchniowych poprzez:
odbudow obudowy biologicznej rzek, w celu ograniczenia sp ywu powierzchniowego,
zmian struktury u ytkowania gruntów rolnych na obszarach zagro onych powodzi –wprowadzenie
ytków zielonych,
ograniczenie regulacji cieków, renaturyzacj ich dolin
rozbudow istniej cych i budow nowych zbiorników retencyjnych,
optymalizacj zagospodarowania i u ytkowani terenu poprzez dostosowanie ich do stopnia nara enia
na niebezpiecze stwo powodzi,
podniesienie sprawno ci istniej cych oczyszczalni cieków,
4.2. Prognozowane nowe oddzia ywania na rodowisko
4.2.1.

Przewidywane znacz ce oddzia ywania ustale

planu, w tym oddzia ywania bezpo rednie,

po rednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe i d ugoterminowe, sta e i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralno

tego obszaru, a tak e na rodowisko, w szczególno ci na zwierz ta i ro liny.

Omawiaj c prognozowane oddzia ywanie ustale planu na rodowisko nale y rozpatrywa ich wp yw na
takie elementy jak rze ba terenu, warunki gruntowo - wodne, gleba, atmosfera, warunki bytowania ro lin oraz
warunki ycia ludzi.
W ocenie przewidywanych rozwi za nale y bra pod uwag kryteria dotycz ce:
intensywno ci przekszta ce (nieistotne, nieznaczne, zauwa alne, du e, zupe ne),
czasowo ci trwania oddzia ywania (sta e, okresowe, epizodyczne),
zasi gu przestrzennego oddzia ywa (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne),
trwa ci oddzia ywania i przekszta ce (nieodwracalne, cz ciowo odwracalne, przej ciowe, mo liwe do
rewaloryzacji).
Realizacja ustale planu miejscowego mo e spowodowa powstanie nowych róde oddzia ywa na
rodowisko, lecz nie b
to oddzia ywania znacz ce. B
to oddzia ywania zwi zane z uzupe nianiem
zainwestowania, których wp yw b dzie zale
zarówno od rodzaju, charakteru i wielko ci inwestycji, czasu ich
trwania, jak równie od odporno ci terenu na degradacj .
W zwi zku z uruchomieniem nowych terenów pod zabudow mieszkaniow , mieszkaniowo-us ugow i
zagrodow zniszczeniu ulegnie biologicznie czynna warstwa gleby. Rozwój zabudowy spowoduje zwi kszenie
zapotrzebowania na energi ciepln , co wi za si b dzie ze zwi kszeniem emisji zanieczyszcze do atmosfery
oraz zwi kszonym zapotrzebowaniem na wod . Jednocze nie powi kszy si ilo
cieków i odpadów
powstaj cych w zwi zku z prowadzona aktywno ci gospodarcz , dlatego niezb dne jest pod czenie terenów
do sieci infrastruktury technicznej.
Du ym zagro eniem dla rodowiska naturalnego oraz uci liwo ci dla mieszka ców mo e by równie
ha as oraz spaliny wytwarzane przez samochody obs uguj ce nowo powsta y teren zainwestowany. Zwi kszona
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emisja spalin o wysokiej zawarto ci o owiu oraz samego paliwa (nadmierne obci enie silników), mo e by
ród em ska enia nie tylko atmosfery, ale równie gleb i ro linno ci po onych w bezpo rednim s siedztwie
ównych ci gów komunikacyjnych.
Wp yw realizacji ustale planu na poszczególne elementy rodowiska:
Ró norodno

biologiczna, fauna i flora

Poj cie ró norodno biologiczna oznacza bogactwo elementów na poszczególnych poziomach
organizacji przyrody oraz cz sto ich wyst powania. Dzieli si na:
• ró norodno gatunkow - bogactwo ro lin i zwierz t,
• ró norodno genetyczn (wewn trzgatunkow ),
• ró norodno ekosystemów - bogactwo siedlisk warunkuj cych bogactwo ekosystemów
Realizacja zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zaborówiec
uwzgl dnia ochron Przem ckiego Parku Krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu - Przem cko Wschowskiego, obszaru Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków) p. n. „Pojezierze S awskie"
PLB300011.
Plan respektuje nakazy i ograniczenia w sposobie zainwestowania i zagospodarowania terenu, zgodnie
z przepisami szczególnymi wynikaj cymi z ustanowienia wyszczególnionych wy ej form ochrony przyrody.
Skutki realizacji ustale Planu dla ró norodno ci biologicznej terenu obj tego planem miejscowym b
bezpo rednie, d ugoterminowe lub nawet sta e. W przypadku niektórych biotycznych komponentów rodowiska,
mo e doj do ich wzbogacenia, w przypadku innych dojdzie natomiast do nieznacznego uszczuplenia
ró norodno ci.
Ró norodno biologiczna w cz ci niezalesionej analizowanego obszaru przeznaczonego pod
zabudow letniskow jest stosunkowo uboga. W rejonie istniej cej zabudowy wyst puje ro linno segetalna i
ruderalna.
W granicach analizowanego obszaru, obj tego niniejszym planem miejscowym wyst puj cenne
zbiorowiska ro linne (np. ro liny selera b otnego Apium repens i siedliska kwa nych d brów oraz siedliska
twardowodnych oligo- mezotroficznych jezior z podwodnymi kami ramienic) oraz zwierz ce (populacja
chrz szcza jelonka rogacza Lucanus cereus.). Jest to potencjalny specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000
„Ostoja Przem cka". W pewnej odleg ci poza obszarem opracowania w rynnie jezior: Dominickiego, Krzywce,
Maszynek, Brze nie, Zapowiednik wyst puj cenne zbiorowiska ro linne podwodnych k ramienic.
Realizacja Planu nie wp ynie niekorzystnie na wspomniane wy ej cenne zbiorowiska ro linne.
W projekcie Planu przewiduje si korzystn dla terenu struktur funkcjonalno-przestrzenn . Udzia
terenów biologicznie czynnych w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug,
zabudowy letniskowej, nie mo e by ni szy ni 30% powierzchni dzia ki. Du a powierzchnia biologicznie czynna
projektowanych dzia ek mo e znacznie wzbogaci ró norodno biologiczn analizowanego terenu.
W projekcie planu miejscowego na istniej cych i projektowanych kompleksach le nych zosta a
wy czona mo liwo lokalizacji inwestycji.
W wyniku realizacji Planu wyst puj ce lokalnie zadrzewienia (g ównie kilkuletnie sosny samosiejki) i
zakrzewienia zostan na cz ci wyznaczonych dzia ek wyci te, a w ich miejsce pojawi si nowa ziele urz dzona
w ramach wyznaczonych w planie powierzchni biologicznie czynnych. Ziele t nale y traktowa jako
kompensacj przyrodnicz za zaj cie terenu. Do nasadze na terenie obj tym Planem powinny by preferowane
rodzime gatunki ro lin, które by yby dobrane zgodnie z siedliskiem, nie za odmiany kosmopolityczne
pozbawione indywidualnych, lokalnych cech charakterystycznych dla tego terenu. Wprowadzanie zieleni o
ciwej kompozycji wp ynie pozytywnie na stan rodowiska. Ziele ta b dzie schronieniem dla przedstawicieli
drobnej fauny bytuj cej na tym terenie. W przypadku realizacji obiektów kubaturowych zwi zanych z zabudow
letniskow oraz budow dróg wyst pi oddzia ywania sta e na rodowisko o rozmiarze stosownym do skali
zapisów Planu.
Realizacja zapisów Planu mo e wp yn w sposób bezpo redni i sta y na warunki bytowania drobnej
zwierzyny, zwi zanej z dotychczas otwartymi obszarami pól oraz niewielkimi kompleksami le nymi.
Wprowadzenie ogrodze ograniczy lub uniemo liwi swobodn migracj zwierz t. Wszystkie te dzia ania
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(podobnie jak niska intensywno zabudowy) mog zminimalizowa negatywne oddzia ywania na migracje i
bytowanie drobnej zwierzyny na tym terenie oraz gwarantowa zachowanie izostazji w obszarze projektu Planu.
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.
Ludzie
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie wsi Zaborówiec, gmina Wijewo nie
wnosi niekorzystnych ustale pod wzgl dem zagro
dla rodowiska oraz zdrowia i ycia ludzi. Nie zuba a
terenów zielonych ustanowionych obszarów chronionych. Natomiast rodowisko przyrodnicze charakteryzuje si
tu du
wra liwo ci na zmiany spowodowane dzia alno ci cz owieka (pod e piaszczyste o s abo
wykszta conym profilu glebowym - lokalnie bez warstwy glebowej, przepuszczalne dla wód, podatne na
przekszta cenia).
Zrealizowane zgodnie z ustaleniami planu obiekty mieszkaniowe i us ugowe nie powinny spowodowa
zagro
dla rodowiska. Budowa sieci infrastruktury technicznej (sieci wodoci gowej, sieci kanalizacji sanitarnej,
sieci elektroenergetycznej i innej) zapewni w ciwe standardy jako ci rodowiska.
Na obszarze obj tym Planem nie wyst puj zagro enia bezpiecze stwa ludno ci i jej mienia wynikaj ce
z mo liwo ci wyst powania powodzi lub osuwania si mas ziemnych lub z innych przyczyn.
Nieunikniony lecz relatywnie niewielki wzrost emisji zanieczyszcze powietrza nie spowoduje zagro enia
dla mieszka ców ani dla terenów s siednich.
Zagro eniem dla rodowiska i po rednio zdrowia ludzi mo e by zbyt wolne, niepe ne zrealizowanie
ustale planu (np. w zakresie uzbrojenia terenu) lub pó niejsze zaniedbania w eksploatacji.
W prawid owym funkcjonowaniu zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
przedsi wzi istnieje potencjalne ryzyko wyst pienia powa niejszych awarii, które s trudne do okre lenia i
zminimalizowania na etapie ustale Planu (np. po ar, awaria sieci kanalizacyjnej lub wodnej, itd.).
W zwi zku z wyznaczaniem w planie terenów us ugowych, obs ugi produkcji oraz aktywno ci
gospodarczej w s siedztwie terenów mieszkaniowych istnieje ryzyko negatywnego oddzia ywania tego typu
inwestycji na zdrowie i jako
ycia mieszka ców. Zabezpieczenie przed lokalizacj obiektów o zbyt du ej
uci liwo ci stanowi zapisy planu:
- ustala si zakaz lokalizacji w granicach dzia ek obiektów i urz dze us ugowych i produkcyjnych zaliczonych
zgodnie z przepisami odr bnymi do obiektów mog cych potencjalnie znacz co lub zawsze znacz co
oddzia ywa na rodowisko;
- uci liwo
prowadzonej dzia alno ci w zakresie emisji ha asu, wibracji, zanieczyszcze powietrza,
substancji z owonnych oraz niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego, nie mo e powodowa
przekroczenia granic w asno ci terenu, na jakim jest lokalizowana;

Ocena skutków oddzia ywania: po rednie, d ugoterminowe, sta e.
Woda
Na analizowanym terenie prawie nie wyst puj wody powierzchniowe. W bliskim s siedztwie w cz ci
pó nocno-wschodniej znajduje si jez. Brze nie. W zwi zku z realizacj zapisów Planu przewiduje si spe nienie
przez gospodark wodno - ciekow wymaganych norm prawnych, zgodnie z przepisami odr bnymi (m.in.
zakazuje si odprowadzania nieczysto ci p ynnych do gruntu i do wód granicz cego z obszarem obj tym Planem).
Obszar opracowania jest po ony w zasi gu fragmentu g ównego zbiornika wód podziemnych Zbiornik mi dzymorenowy Przem t - GZWP nr 304 o powierzchni ca kowitej 164 km2. Nale y on do zbiorników
czwartorz dowych, w którym rednia g boko istniej cych uj poza granic opracowania wynosi 25m (zasoby
dyspozycyjne zbiornika wynosz 19 tys. m3/d, modu zasobów dyspozycyjnych wynosi 1,34 1 /s/km2. Zaopatrzenie
w wod projektowanej na terenie obj tym planem przewidywane jest z lokalnej sieci wodoci gowej oraz z uj
asnych - do celów sanitarnych.
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Zwierciad o wód gruntowych I poziomu wodono nego nawi zuje do ukszta towania powierzchni terenu.
ytkie wyst powanie wód gruntowych bez warstwy izolacyjnej od powierzchni stwarza mo liwo bezpo redniego
negatywnego oddzia ywania realizacji zapisów Planu (tj. realizacji zabudowy) na rodowisko. Oddzia ywania
powstaj ce na etapie realizacji zabudowy to oddzia ywania, chwilowe i krótkoterminowe.
W zakresie odprowadzania cieków zak ada si docelowo realizacj komunalnej sieci kanalizacji
sanitarnej i pod czenie zabudowy. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej spowoduje oddzia ywanie
krótkoterminowe, bezpo rednie i chwilowe na rodowisko, ale w konsekwencji pozytywne dla ochrony wód
gruntowych i podziemnych. Tymczasowo dopuszcza si gromadzenie cieków w zbiorniku bezodp ywowym o
gwarantowanej szczelno ci i ich regularny wywóz przez koncesjonowanego przewo nika do oczyszczalni
cieków (miejsca wskazanego przez Urz d Gminy).
Odprowadzanie cieków do zbiornika bezodp ywowego nie budzi obaw o spowodowanie zagro enia dla
rodowiska gruntowo-wodnego pod warunkiem w ciwego, zgodnego z projektem lokalizacji tego zbiornika
(zbiornika z atestem) oraz instalacji doprowadzaj cej do niego cieki. Zawsze mo e istnie niebezpiecze stwo
pogorszenia jako ci wód gruntowych podczas opró niania zbiornika. Takie oddzia ywanie bezpo rednio nie jest
zale ne od realizacji ustale Planu.
Po wybudowaniu kanalizacji na terenie opracowania i odprowadzaniu cieków do oczyszczalni, na
etapie funkcjonowania zabudowy zasadniczo nie powinno dochodzi do oddzia ywa na rodowisko wodno gruntowe tego terenu. S
temu maj równie w ciwe, zgodne z przepisami odr bnymi rozwi zania
techniczne. W projekcie Uchwa y Rady Gminy Wijewo w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w celu ochrony zasobów i jako ci wód przewidziano nast puj ce rozwi zania: W zakresie
zaopatrzenia terenów w wod :
- ustala si pobór wody z gminnej sieci wodoci gowej, wed ug technicznych warunków przy czenia, zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami szczególnymi,
- dopuszcza si pobór wody z w asnych uj wodnych – do celów sanitarnych,
W zakresie odprowadzenia cieków ustala si m. in.:
- ustala si obowi zek odprowadzania cieków sanitarnych (bytowych, komunalnych) do sieci kanalizacji
sanitarnej,
- dopuszcza si budow bezodp ywowych zbiorników na nieczysto ci p ynne (szamba), do czasu
wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej,
W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
- obowi zuje gromadzenie wód opadowych na w asnym terenie,
W zakresie zagospodarowania odpadów:
- sta e odpady bytowo-gospodarcze gromadzi w sposób zapewniaj cy ochron rodowiska do kontenerów
zlokalizowanych na terenie w asnym, wed ug przyj tego na terenie gminy systemu i zgodnie z przepisami
szczególnymi.
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, krótkoterminowe, chwilowe.
Powietrze
W wyniku realizacji projektu Planu, nie powinno dochodzi do intensywnego, negatywnego
oddzia ywania na powietrze atmosferyczne na skutek emisji niskiej.
W Planie przyjmuje si , e zaopatrzenie terenów w ciep o odbywa si b dzie na bazie ogrzewania
gazowego lub innego z ekologicznych róde zasilania i z wykorzystaniem technologii nie powoduj cych
przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie zanieczyszczenia powietrza.
Tak wi c energi dla celów grzewczych mo na wytwarza na bazie paliw (p ynnych, gazowych i sta ych),
charakteryzuj cych si niskimi wska nikami emisji oraz mo na wykorzystywa energi elektryczn . Tak e
wykorzysta mo na alternatywne ród a energii („Polityka Ekologiczna Pa stwa w latach 2009 - 2012 z
perspektyw do 2016").
Oddzia ywanie bezpo rednie, krótkotrwa e i chwilowe na powietrze mo e wyst pi na etapie realizacji
zabudowy, co zwi zane b dzie z dowozem materia ów budowlanych na teren dzia ki. Równie wzmo ony ruch
komunikacyjny na drodze gminnej oraz drogach dojazdowych, mo e generowa wi ksz ilo zanieczyszcze
atmosferycznych. Zabudowa letniskowa z definicji nie powinna powodowa zwi kszania zanieczyszczenia
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powietrza w okresie najwi kszego zagro enia czyli w sezonie grzewczym. Generalnie zanieczyszczenia
powietrza nie b
du e i nie b
przekracza y dopuszczalnych norm.
. Równie poza zabudow mieszkaniow z dopuszczeniem us ug, zagrodow i nielicznymi terenami
aktywno ci gospodarczej nie wyst puj oraz nie s projektowane obiekty, które mog yby powodowa
pogorszenie stanu jako ci powietrza atmosferycznego.
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, krótkoterminowe i d ugoterminowe.
Powierzchnia ziemi
Obszar obj ty planem charakteryzuje si nieznacznym zró nicowaniem morfologicznym, w zwi zku z
tym nie nale y spodziewa si istotnych zmian ukszta towania powierzchni w wyniku realizacji zapisów planu.
Projektowana na tym terenie budowa obiektów kubaturowych, jak równie budowa dróg, parkingów, mo e
generowa przekszta cenia powierzchni ziemi o charakterze oddzia ywania bezpo redniego i sta ego.
Oddzia ywania te b
zazwyczaj zachodzi w miejscu realizacji przedsi wzi cia, jednak niekiedy mog one
dotyczy równie terenów s siednich - w sposób bezpo redni, krótkoterminowy lub chwilowy, szczególnie w
okresie wzmo onych prac ziemnych (fundamentowanie, uzbrojenie terenu, budowa dróg).
Na obszarze obj tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Zaborówcu wyst puj
grunty V-VI klasy bonitacyjnej. Zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze reguluje ustawa z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów ornych i le nych - jednolity tekst ustawy o ochronie gruntów rolnych i le nych,
(Dz. U. 2017 r. poz. 1161).
Dla zabezpieczenia powierzchni ziemi oraz gleby, na obszarze planowanej zabudowy zakazuje si (poza
obrysem projektowanych budynków) przekszta ce powierzchni ziemi, zak ócaj cych naturaln rze
terenu.
Ustala si wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obr bie dzia ki
budowlanej lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami odr bnymi.
Na obszarze obj tym Planem nie wyst puj udokumentowane z a kopalin w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019r. poz. 868).
Projekt planu nie przewiduje na terenie planu dzia alno ci w wyniku, której wyst powa oby zagro enie
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.

Krajobraz
Realizacja ustale planu uporz dkuje funkcjonalnie teren i przyczyni si do zachowania adu
przestrzennego. W wyniku realizacji ustale projektu planu nast pi trwa e przekszta cenie krajobrazu terenów
przeznaczonych pod now zabudow . Tereny otwarte zostan przekszta cone w obszary zabudowane.
Na krajobraz b dzie mia a wp yw forma powstaj cej zabudowy oraz towarzysz ca jej ziele . Dzi ki
szczegó owym zapisom planu z zakresu wymaga architektonicznych i ochrony krajobrazu nowe budynki i
budowle powinny harmonijnie wpisywa si w otaczaj cy krajobraz.
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.
Klimat

W wyniku realizacji ustale projektu planu nast pi zmiany w wielko ci powierzchni utwardzonych i
zabudowanych, a tak e zwi kszenie ilo ci róde ciep a w wyniku wprowadzenia nowej zabudowy. Lokalnie teren
zabudowany b dzie charakteryzowa si podwy szona temperatur powierza, wi kszymi dobowymi wahaniami
temperatury powietrza, zwi kszonym zacienieniem niektórych terenów oraz powstawaniem du ych pr dko ci
wiatru przy naro nikach budynków, silnymi podmuchami wiatru i unoszeniem si kurzu. Jednak ze wzgl du na
fakt, i plan obejmuje tereny ju zurbanizowany, zmiany spowodowane wprowadzeniem ustale planu nie b
istotne.
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Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.
Ha as
Na omawianym terenie g ównym ród em ha asu jest i b dzie ruch samochodowy zwi zany z istniej cym
uk adem komunikacyjnym oraz nowy obs uguj cy nowo powsta e tereny zainwestowane. Nast pi wzrost poziomu
ha asu komunikacyjnego, spowodowany zwi kszeniem przep ywu samochodów obs ugi. Potencjalnym ród em
ha asu mog by tak e us ugi i aktywno gospodarcza.
Wskazuje si , e tereny zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolami MNU, ML, nale do
kategorii terenów wymagaj cych ochrony akustycznej. Zakazuje si przekraczania dopuszczalnych poziomów
ha asu, okre lonych dla tej kategorii, zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Ochrony rodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. z 2014, poz.112).
Ocena skutków oddzia ywania: bezpo rednie, d ugoterminowe, sta e.
Promieniowanie niejonizuj ce
ród ami niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego maj cego negatywny wp yw na
rodowisko mog by :
linie przesy owe energii elektrycznej,
stacje elektroenergetyczne,
stacje radiowe i telewizyjne,
stacje telefonii komórkowej,
urz dzenia diagnostyczne,
niektóre urz dzenia przemys owe.
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ustalono obowi zek zachowania normatywnych odleg ci
zabudowy od istniej cych i projektowanych linii elektroenergetycznych, w obr bie których obowi zuj
ograniczenia w u ytkowaniu terenów okre lone w przepisach odr bnych.
Stacje i linie elektroenergetyczne oprócz promieniowania elektromagnetycznego wytwarzaj równie
ha as i wibracje, uzewn trzniaj ce si szczególnie w okresach podwy szonej wilgotno ci powietrza.
Dobra materialne
Nie przewiduje si negatywnych oddzia ywa ustale zawartych w planie na istniej ce formy ochrony
rodowiska kulturowego.
Tereny s siednie
Z uwagi na lokalny, miejscowy, charakter oddzia ywa wynikaj cych z realizacji ustale planu, nie
przewiduje si znacz cego oddzia ywania ustale projektu planu na tereny s siednie.
Obszary Natura 2000
Analizowany projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi
Wijewo, gmina Wijewo uwzgl dnia (poprzez odpowiednie zapisy ustale planu) obj cie przedmiotowego terenu
takimi formami ochrony przyrody, jak: park krajobrazowy (Przem cki Park Krajobrazowy), obszar chronionego
krajobrazu (Obszar Chronionego Krajobrazy - Przem cko - Wschowski i kompleks le ny W oszakowice.), obszar
Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków - Pojezierze S awskie oraz Ostoja Przem cka).
Projektowana zabudowa po ona w odleg ciach powy ej 100m od najbli szego jeziora nie powinna
wp ywa niekorzystnie na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
„Pojezierze S awskie", w tym na gatunki i siedliska ptaków. Realizacja planu nie b dzie mia a wp ywu na
zasiedlanie w okresie l gowym jezior przez populacj licznych gatunków ptaków (21 gatunków), w tym gatunków
(3 gatunki zewidencjonowane) z Polskiej Czerwonej Ksi gi.
Projektowane na tych terenach funkcje to obszary w ogromnej wi kszo ci mieszkaniowe, które stanowi
naturalne uzupe nienie struktury przestrzennej miejscowo ci i s po one przy istniej cych drogach i bliskim
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dost pie do mediów. Ustalenia planu nie przyczyni si , wi c do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków ro lin i zwierz t, dla których obszary Natury 2000 zosta y wyznaczone.
Projektowana w Planie zabudowa nawi zywa b dzie do tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych
na terenach wiejskich i b dzie harmonizowa a z otaczaj cym krajobrazem.
4.2.2.

Rozwi zania maj ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj

przyrodnicz

negatywnych oddzia ywa na rodowisko, mog cych by rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególno ci na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralno
tego obszaru
Projekt planu miejscowego wprowadza dla wydzielonych jednostek urbanistycznych dodatkowe ustalenia i
ograniczenia, które maj na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddzia ywa na rodowisko. Za
najwa niejsze w tym wzgl dzie nale y uzna nast puj ce zapisy:
- wszelka dzia alno w obr bie terenu obj tego planem miejscowym winna respektowa obowi zuj ce
przepisy odr bne dotycz ce ochrony rodowiska dotycz ce:
Przem ckiego Parku Krajobrazowego;
Obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pojezierze S awskie, kod PLB300011;
Specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Ostoja Przem cka, kod PLH300041
Obszaru Chronionego Krajobrazu “Przem cko – Wschowski i kompleks le ny W oszakowice”;
- ustala si zakaz lokalizacji w granicach dzia ek obiektów i urz dze us ugowych i produkcyjnych zaliczonych
zgodnie z przepisami odr bnymi do obiektów mog cych potencjalnie znacz co lub zawsze znacz co
oddzia ywa na rodowisko;
- uci liwo
prowadzonej dzia alno ci w zakresie emisji ha asu, wibracji, zanieczyszcze powietrza,
substancji z owonnych oraz niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego, nie mo e powodowa
przekroczenia granic w asno ci terenu, na jakim jest lokalizowana;
- wprowadza si wymóg utrzymania poziomu ha asu w granicach dopuszczalnych norm okre lonych
przepisami odr bnymi na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us ug,
oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem MNU oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
letniskowej - ML;
- zagospodarowanie terenu obj tego planem musi uwzgl dnia jego po enie w obszarze o znacznych
zasobach wód podziemnych w obr bie utworów czwartorz dowych „Zbiornik mi dzymorenowy Przem t
(dawny Zb szy )” – G ówny Zbiornik Wód Podziemnych nr 304, obj tego re imem wysokiej ochrony i by
zgodne z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami, w szczególno ci w zakresie prowadzenia w ciwej
gospodarki wodno- ciekowej.
Wprowadzone rozwi zania ograniczaj negatywny wp yw na rodowisko i zdrowie ludzi, zosta y
dostosowane do planowanej funkcji i potrzeb wynikaj cych z uwarunkowa ekofizjograficznych.
4.2.3.

Rozwi zania alternatywne do rozwi za

zawartych w projektowanym dokumencie wraz z

uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadz cej do tego wyboru albo
wyja nienie braku rozwi za

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudno ci

wynikaj cych z niedostatków techniki lub luk we wspó czesnej wiedzy
W trakcie prac nad projektem planu analizowano wnioski z one do planu, zapisy w studium i innych
dokumentach wy szego rz du oraz wyniki innych opracowa planistycznych dla gminy Wijewo. W rezultacie
przeprowadzonych analiz przyj to wariant optymalny, odrzucaj c cz
z onych wniosków, planuj c
zagospodarowanie zwarte, b ce kontynuacj zabudowy i funkcji istniej cej, ograniczaj c w ten sposób
znacz
ingerencj w rodowisko. Z uwagi na ilo wnioskowanych zmian do sposobu zagospodarowania
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przestrzennego, podj cie wariantu odrzucaj cego wi kszo
wniosków wi za oby si ze wzrostem
niekontrolowanego zainwestowania ró nymi formami zabudowy oraz ograniczy oby to rozwój gospodarczy gminy.
W trakcie sporz dzania projektu planu nie napotkano na trudno ci wynikaj ce z niedostatków techniki
lub luk we wspó czesnej wiedzy. Rozwi zania zastosowane w projekcie planu s w pe ni zasadne z
ekologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Zaproponowane rozwi zania w zakresie przeznaczenia
terenów, sposobu ich zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obs ugi technicznej
i komunikacyjnej, gwarantuj prawid owe funkcjonowanie omawianego obszaru. Projekt zawiera sformu owania
zapewniaj ce ochron w zakresie rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz kszta towania adu
przestrzennego. Przyj te w projekcie planu ustalenia nie naruszaj równie zasady zrównowa onego rozwoju.
Nie istnieje zatem potrzeba wskazania alternatywnego, w stosunku do przedstawionego w projekcie
planu, rozwi zania w zakresie zagospodarowania projektu mpzp w gminie Wijewo.
4.2.4.

Propozycje dotycz ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowie
projektowanego dokumentu oraz cz stotliwo

jej przeprowadzania

Metody analizy skutków realizacji planu mo na podzieli na zapobiegawcze i kontrolne. Do pierwszych
nale y nadzór budowlany, prowadzony na miejscu w ramach uprawnie kierownika nadzoru oraz przez s by
nadzoru budowlanego szczebla powiatowego. Winny one systematycznie monitorowa proces inwestycyjny, co
do zgodno ci zapisów planu oraz techniczno-technologicznych za
wykonawczych. Podobn rol pe ni
etapowe i ko cowe odbiory prac, przeprowadzane przez specjalistyczne s by do tego uprawnione (stra
po arna, s by sanitarne, s by ochrony rodowiska).
Na etapie proinwestycyjnego funkcjonowania obiektów, musz by przeprowadzane analizy kontrole,
wynikaj ce z uprawnie i rozstrzygni ustawowych, przez organy pa stwowe do tego powo ane (WIO , stra
po arna) oraz instytucje zawiaduj ce infrastruktur . Kontrole powinny obejmowa mi dzy innymi:
monitoring systemów unieszkodliwiania cieków, w tym okresowa (raz w roku) kontrola szczelno ci i
systematycznego opró niania zbiorników bezodp ywowych (szamb) na cieki sanitarne oraz ich likwidacja po
zako czeniu budowy kanalizacji sanitarnej,
kontrol podczyszczania wód opadowych (raz w roku),
ci
kontrola systemu gospodarki odpadami,
kontrolne pomiary jako ci powietrza atmosferycznego,
kontrolne pomiary emisji ha asu na granicy terenu lokalizacji przedsi wzi cia (o ile ha as wyst pi).
4.2.5.

Informacje o mo liwym transgranicznym oddzia ywaniu na rodowisko

Gmina Wijewo nie s siaduje bezpo rednio z terytoriami innych pa stw i nie przewiduje si transgranicznego
oddzia ywania na rodowisko planowanych przedsi wzi w rozumieniu ustawy Prawo ochrony rodowiska.
Przyj cie do realizacji rozwi za zapobiegaj cych i ograniczaj cych oddzia ywanie na rodowisko miejscowego
planu, wyeliminuje ewentualne konflikty w zagospodarowaniu terenów s siaduj cych.
5. Podsumowanie w j zyku niespecjalistycznym
Realizacja planu zgodnie z jego ustaleniami zmieni dotychczasowy sposób u ytkowania gruntów.
Rozwi zania funkcjonalno-przestrzenne zawarte w projekcie planu miejscowego zgodne s z uwarunkowaniami
okre lonymi w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo.
Realizacja zabudowy przy zachowaniu ustale szczegó owych zawartych w planie nie spowoduje zmian w
rodowisku przyrodniczym na poziomie wy szym od obowi zuj cych standardów. Zakres oddzia ywa
uzale niony jest w du ym stopniu od sposobu realizacji inwestycji. Zastosowanie w trakcie budowy i eksploatacji
proekologicznych metod mo e w znakomity sposób zmniejszy niekorzystne skutki.
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Stopie potencjalnych oddzia ywa na rodowisko, jakie zostan wprowadzone w wyniku realizacji
ustale projektu planu, b dzie zró nicowany. Efektem wdra ania ustale okre lonych w zapisach projektu planu
jest wyst pienie zarówno korzystnych zmian w rodowisku, prowadz cych do odbudowy jego walorów jak i zmian
negatywnych - prowadz cych do degradacji rodowiska.
W zwi zku z uruchomieniem nowych terenów pod zabudow mieszkaniow , mieszkaniowo-us ugow
czy zagrodow zniszczeniu ulegnie biologicznie czynna warstwa gleby. Rozwój funkcji mieszkaniowej spowoduje
zwi kszenie zapotrzebowania na energi ciepln , co wi za si b dzie ze zwi kszeniem emisji zanieczyszcze
do atmosfery oraz zwi kszonym zapotrzebowaniem na wod . Jednocze nie wraz ze wzrostem ilo ci
mieszka ców powi ksza si ilo
cieków i odpadów powstaj cych w gospodarstwach, dlatego niezb dne jest
pod czenie terenów do sieci infrastruktury technicznej.
Negatywny wp yw na rodowisko mog mie równie wszystkie wi ksze zak ady us ugoworzemie lnicze zlokalizowane w zabudowie mieszkaniowej (np.: lakiernictwo, blacharstwo, mechanika pojazdowa
itp.). Precyzyjne okre lenie tego wp ywu jest jednak ograniczone, gdy zasi g i zakres oddzia ywania na
rodowisko poszczególnych zak adów b dzie zale ny od charakteru us ug.
Du ym zagro eniem dla rodowiska naturalnego oraz uci liwo ci dla mieszka ców mo e by równie
ha as oraz spaliny wytwarzane przez samochody obs uguj ce nowo powsta e tereny zainwestowane. Zwi kszona
emisja spalin o wysokiej zawarto ci o owiu oraz samego paliwa (nadmierne obci enie silników), mo e by
ród em ska enia nie tylko atmosfery, ale równie gleb i ro linno ci po onych w bezpo rednim s siedztwie
ównych ci gów komunikacyjnych. W celu zachowania funkcjonalno ci przydro nych zadrzewie , konieczne jest
uzupe nienie szpalerów gatunkami odpornymi na zanieczyszczenia.
W zwi zku z uzupe nianiem zabudowy, potencjalnej likwidacji ulegn naziemne trasy i korytarze
migracyjne zwierz t. Jednak e z uwagi na brak wyst powania w granicach opracowania planu obszarów
warto ciowych przyrodniczo, w tym korytarzy ekologicznych, zadrzewie ródpolnych czy obszarów podmok ych,
straty wynikaj ce z przekszta ce obszaru planu b
stosunkowo niewielkie.
Ponadto projekt planu miejscowego zawiera ustalenia i ograniczenia, które maj na celu zapobieganie i
ograniczenie negatywnych oddzia ywa na rodowisko. Za najwa niejsze w tym wzgl dzie nale y uzna
nast puj ce zapisy:
na terenach obj tych planem, obowi zuje zakaz lokalizowania przedsi wzi
mog cych znacz co
oddzia ywa na rodowisko,
uci liwo prowadzonej dzia alno ci gospodarczej w zakresie emisji wibracji, ha asu, zanieczyszczenia
powietrza, substancji zapachowych, niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego oraz
zanieczyszczenia gruntu i wód, nie mo e powodowa przekrocze obowi zuj cych standardów
rodowiskowych okre lonych w przepisach odr bnych oraz wywo ywa konieczno ustanowienia obszaru
ograniczonego u ytkowania,
uci liwo prowadzonej dzia alno ci gospodarczej nie mo e przekroczy warto ci dopuszczalnych na
granicy terenu, do którego inwestor posiada tytu prawny,
zakaz odprowadzania nie oczyszczonych cieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,
wprowadza si wymóg utrzymania poziomu ha asu w granicach dopuszczalnych norm okre lonych
przepisami odr bnymi na terenach na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
us ug, oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem MNU oraz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i letniskowej - ML,
zasada, i wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzysz cymi urz dzeniami, do
poszczególnych obiektów, powinny by usytuowane pod lub nad ziemi (linie elektroenergetyczne niskiego i
redniego napi cia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne wy cznie kablowe),
obowi zek zachowania normatywnych odleg ci zabudowy od istniej cych i projektowanych linii
elektroenergetycznych,
gromadzenie sta ych odpadów bytowo-gospodarczych w szczelnych pojemnikach i kontenerach
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane
sk adowisko odpadów.
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6.

wiadczenie autora

wiadczam, e zgodnie z art. 74a ust. 2 pkt 2 ustawy o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko
uko czy em, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy szym, jednolite studia magisterskie i posiadam, co
najmniej 5-letnie do wiadczenie w pracach w zespo ach przygotowuj cych prognozy oddzia ywania na
rodowisko, oraz bra em udzia w przygotowaniu, co najmniej 5 prognoz oddzia ywania na rodowisko, w zwi zku
z tym spe niam ustawowe wymogi dla autora prognozy oddzia ywania na rodowisko.
Jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z

enie fa szywego o wiadczenia.
mgr in . Zbigniew Ga uszka
mgr in . Ziemowit Folcik
(podpis)
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